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Kundupplevelse av högsta kvalitet är nyckeln till att förvandla 

enstaka jobb till långsiktiga kundrelationer och tillföra värde 

till befi ntliga kontrakt. Företag som erbjuder professionella 

tjänster investerar därför mycket i att förbättra den här viktiga 

aspekten av verksamheten. 

Dagens kunder har dock högre krav än någonsin. Tekniken 

har stärkt kunderna och de förväntar sig att produkter och 

tjänster levereras på det sätt, vid den tid och på den plats de 

önskar. 

Hur lever du upp till de höga förväntningarna, gör kunderna 

nöjda och drar nytta av alla interaktioner? 

I den här e-boken fi nns information om de viktigaste 

aspekterna av kundupplevelser för företag som använder bilar 

och minibussar för att tillhandahålla tjänster eller leverera till 

sin kundbas, från aktörer inom tekniska tjänster och underhåll 

till företag som tillhandahåller ekonomiska tjänster med 

företagsvagnparker.

I boken tas moderna kundpreferenser upp och de åtgärder 

du kan vidta för att optimera alla kundkontaktpunkter. 

Den fördjupar sig i hur du agerar när en kundupplevelser 

går fel. Här avslöjas också telematikens roll och 

vagnparkshanteringens del i att hjälpa dig med allt. 

Detta är din praktiska guide för att uppmuntra återkommande 

a� ärer och vinna dina kunders lojalitet över tid.

Inledning



4

Om du har professionella servicetekniker känner du 

med största sannolikhet till värdet av kundupplevelsen. 

I en ny studie uppger 76 % av alla företag inom 

branschen att ”förbättrad kundupplevelse” är 

företagets viktigaste strategiska initiativ. När de 

tillfrågades var de såg störst möjligheter för avkastning 

innefattade tre av fyra svar kunden: initiativ till 

merförsäljning, förbättring av värdet av befi ntliga 

kontrakt och kundupplevelsen.1

I fjol visade vår egen internationella enkät för små 

och medelstora företag med vagnparker med bilar 

och minibussar liknande resultat: 60 % svarade att 

”kvaliteten på kundservice” var den viktigaste faktorn 

för deras företags tillväxt.2

Och kunderna håller med. 80 % säger att upplevelsen 

de får av ett företag är en lika viktig del som produkten 

eller tjänsten, medan 68 % säger att de skulle betala 

mer för samma produkt eller tjänst med en bättre 

kundupplevelse.3

Kunderna vill alltså ha en bättre upplevelse och företag 

som erbjuder professionella tjänster vill leverera den. 

Det innebär dock inte att det är enkelt.

Kundupplevelse 
2020
Hur kan du göra de mest krävande kunderna nöjda?
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KUNDERNAS 
FÖRVÄNTNINGAR 

OCH 
SAKKUNSKAP

KUNDERNAS 
TÅLAMOD 

OCH LOJALITET

Kunden kräver 
mer
De senaste tjugo årens snabba och omfattande 

tekniska innovationer har gett köparna större makt. 

Sådant som bokningsappar, plattformar för kostnadsfri 

tillgång till innehåll och leverans samma dag har höjt 

förväntningarna på hur, när och var produkter och 

tjänster levereras. 

Detta har också ökat kundernas krav på hur företag 

kommunicerar.

I en värld med online-chattar dygnet runt kan allt 

annat än omedelbara svar på en fråga skicka kunden 

vidare till konkurrenten. I en värld med sociala media 

och online-recensioner kan en missnöjd kommentar, 

oartigt bemötande eller slarvig service också lätt 

skada företagets rykte. 

Slutsatsen: kundupplevelser och sakkunskaper ligger 

högt medan tålamod och lojalitet är lågt.
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Företag kommer 
till korta
Bara 8 % av kunderna säger att det genomsnittliga 

företaget ger dem en ”fantastisk kundupplevelse”, 

medan 66 % uppger att det nu är svårare för företag 

att imponera på dem än någonsin3 och att detta 

påverkar vem de vänder sig till. 

För att ytterligare understryka hur viktiga dessa 

trender är, betänk att 55 % av kunderna i huvudsak 

förlitar sig på online-recensioner när de väljer 

produkter eller tjänster och 36 % förlitar sig på 

rekommendationer från familj och vänner, medan bara 

8 % förlitar sig på marknadsföring.5

DET NEGATIVA

59 % 
har bytt företag 
på grund av dåliga 
kundupplevelser

62 % 
har delat med sig av en 
dålig kundupplevelse till 
någon annan

DET POSITIVA

80 % 
skulle rekommendera ett 
företag som de tycker 
erbjuder en högkvalitativ 
upplevelse4

40 % 
skriver inlägg om god 
service på sociala media
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Så vilken upplevelse 
vill din kund ha?

MÄNSKLIGA MÖTEN

En av de mest intressanta konsekvenserna av 

massdigitalisering är att det har höjt värdet på 

mänskliga möten. 84 % av kunderna uppger att bli 

behandlad som än människa snarare än en si� ra spelar 

stor roll i var de väljer att konsumera.3

En majoritet av alla säger att de vill att de företag som 

de har att göra med ska minnas deras preferenser och 

tidigare kontakter.

BRA KOMMUNIKATION

Kunder är nu vana vid att kommunicera med vänner, 

familj och företag genom ett stort antal olika kanaler. 

När de kommunicerar med företag förväntar de sig 

att få samma nivå av tydlighet, snabbhet och kvalitet 

oavsett var de tar kontakt. 

Dock uppger 76 % av kunderna att de fått motstridiga 

svar från något företag när de hanterat samma 

problem genom olika kanaler, medan endast 22 % 

uppger att kommunikationen med ett och samma 

företag är problemfritt från en kanal till en annan.3

Kunderna förväntar sig också att kommunikation sker 

direkt – majoriteten uppger att omedelbart bemötande 

är ”väldigt viktigt” i valet mellan företag. Exempelvis 

tycker majoriteten av alla att maximalt sex timmars 

väntetid är acceptabelt när de skickar e-post till ett 

företag. 

En bra fråga att ställa är alltså: vad är den 

genomsnittliga tiden för ditt företag att svara era 

kunder via era olika kanaler (som e-post, formulär, 

telefonsamtal, sociala medier, chattar osv.)?
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SNABBHET

Dagens kunder värdesätter sin tid. I en Zendesk-

studie6 blev kunder ombedda att uppge positiva 

servicebemötanden som de upplevt på sistone och de 

uppgav följande: 

•  Problemet löstes snabbt: 69 %

•  Personen som hjälpte mig var trevlig: 65 %

•  Problemet löstes vid första kontakten och kunden 

skickades inte vidare till olika personer: 63 %

ENKELHET

62 % av kunderna säger att de skulle betala mer 

för en produkt eller tjänst som levereras med en 

”enkel” upplevelse. I samma studie uppger 61 % av de 

tillfrågade att de skulle rekommendera ett varumärke 

som erbjuder en enkel lösning. 

Ännu en viktig fråga är därför: hur enkelt är ditt 

företag att ha att göra med?

FÖRTROENDE

Det är sant att kundlojalitet bland moderna 

konsumenter är en svår fråga. När en kund däremot 

verkligen har tilltro till ett företag stannar kunden kvar 

under en längre tid. 

Hur kan du etablera ett sådant långsiktig förtroende? 

Ett sätt är att ta hänsyn till hela kundupplevelsen. 

Kundservice är bara en del av det hela. 

Kundupplevelsen som en helhet består av fl era 

kundkontaktpunkter och interaktioner som vardera 

är en möjlighet att antingen öka eller sänka det 

förtroende som kunden har för ditt företag. 

Majoriteten av beslutsfattare på företag som erbjuder 

professionella tjänster uppger:

•  De misslyckas med att leverera inom den första 

angivna tiden som ges kunden i en tredjedel av fallen 

•  De vet inte om de anställda har en pålitlig körstil på 

vägarna

Här ser vi två kontaktpunkter med kunder eller 

potentiella kunder där majoriteten av företag som 

erbjuder professionella tjänster regelbundet skadar 

sitt förtroende genom att misslyckas med att leverera 

inom den utsatta tiden och genom riskfyllt beteende 

på vägarna framför allmänhetens ögon.
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Optimera 
kundupplevelsen
Skapa starkare kundrelationer och håll 
dig i framkant i konkurrensen
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Vad är din kundresa?

1 2

För att förstå de olika aspekterna av upplevelsen som 

din kund har av företaget till fullo bör vi visualisera den 

typiska kundresan. 

Även om detta kan variera beroende på företaget 

kan en typisk kundresa med ett företag som erbjuder 

professionella tjänster plockas isär i fyra delar. 

ATT TÄNKA PÅ UTVÄRDERING 
OCH BESLUTKunden har ett problem eller ett krav 

som du kan lösa. Han eller hon kontaktar 

olika företag inom din bransch som 

arbetar inom samma område för att söka 

information.

Kunden får fl era svar från olika företag. 

Kunden utvärderar och bestämmer sig för 

vilket företag som passar den här tjänsten

STÄLL DIG FRÅGORNA 

•  Hur enkelt är det att hitta vårt företag 

online? 

•  Hur enkelt är det att kontakta vårt 

företag? 

•  Är det möjligt att kommunicera med oss 

genom den kanal som kunden föredrar? 

•  Hur övervakar vi inkommande 

förfrågningar för att säkerställa att vi 

svarar så snart som möjligt?

STÄLL DIG FRÅGORNA 

•  Hur snabbt svarar vi på frågor i alla olika 

kanaler? 

•  Anpassar vi svaren efter personen med 

kundens namn och annan information 

från förfrågan? 

•  Hur snabbt kan vi schemalägga ett 

möte och hur snabbt kan vi lösa 

kundens problem? 

•  Hur säkerställer vi att kunden känner sig 

värdesatt i den här fasen och inte bara 

som en nummerlapp i vår kö?
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SERVICE EFTER UTFÖRD 
TJÄNSTEn medlem i ditt team besöker kundens 

hem eller arbetsplats för att leverera 

produkten eller tjänsten enligt begäran.
Jobbet har utförts.

STÄLL DIG FRÅGORNA 

•  Är den angivna tiden för leverans som vi 

gav kunden vanligtvis korrekt? Hur kan 

vi säkerställa att den uppfylls? 

•  Hur håller vi kontakten med dem från 

det att de bokar tiden tills det att vi 

kommer till dem? 

•  Hur känner kunden sig behandlad av vår 

teammedlem under mötet? 

•  Blir problemet vanligtvis åtgärdat under 

ett enda besök? Om inte, förväntar sig 

kunden det? 

•  Hur kommunicerar vi till kunden om 

en oväntad fördröjning uppstår – den 

beräknade tiden hålls inte, mötet ställs 

in eller om det krävs ett andra besök? 

Blir de informerade i tid? Är anledningen 

till fördröjningen tydlig?

STÄLL DIG FRÅGORNA 

•  Vilka steg måste vi vidta för att främja 

återkommande a� ärer? 

•  Håller vi kunden lojal till vårt företag 

efter att tjänsten utförts? Hur gör vi 

det? 

•  Hur är vi proaktiva i att följa upp ärendet 

och ta reda på hur positivt respektive 

negativt kunden uppfattar våra tjänster? 

•  Om kunden kontaktar oss igen får de då 

känslan av att vi minns dem och att de 

fortfarande värdesätts av företaget? Hur 

säkerställer vi det?
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Vidta åtgärder 
för förbättring
När du väl har förståelse för den typiska kundresan kan 

du fokusera på att förbättra den upplevelsen. Det här 

är ett område där lösningar för vagnparkshantering 

kan vara av största vikt. 

En lösning för vagnparkshantering som WEBFLEET 

ger dig åtkomst till alla dina fordon och förardata. 

Detta ger dig den information du behöver för att 

schemalägga, svara snabbare, kommunicera tydligare 

och förbättra det sätt på vilket ditt team agerar – 

sådant som är av största vikt för att göra dina kunder 

nöjda. 

Här är några viktiga steg. 

KORREKT SCHEMALÄGGNING

Inställda åtgärder, sena ankomster och missade möten 

är sådant som får kunderna att tappa förtroendet för 

företaget. En specifi k och realistisk schemaläggning 

hjälper dig att uppfylla kundernas förväntningar, 

uppmuntra till återkommande a� ärer och förnyade 

tjänstekontrakt.

Hur kan vagnparkshantering bidra? 

En lösning för vagnparkshantering hjälper dig att

identifi era förare som är bäst lämpade för uppgifterna, 

baserat på trafi kinformation i realtid, fordonsstatus och 

orderstatus. Den kan sedan optimera jobbsekvensen 

i ditt schema automatiskt och på så vis minska risken 

att avtalade tider blir fördröjda eller inställda.

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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GÖR BRA BETEENDE TILL EN PRIORITET I 
DITT TEAM

Oavsett vilket ditt fältteams huvudsakliga uppgift är så 

är de en viktig del i att upprätthålla en positiv bild av 

ditt företag utifrån både dina kunders och potentiella 

kunders uppfattning. Ditt team är företagets ansikte 

utåt och därför måste ett bra beteende uppmuntras 

vid sidan av produktiviteten.

Hur kan vagnparkshantering bidra? 

En lösning för vagnparkshantering ger dig åtkomst till 

all relevant information om dina förares beteende på 

vägarna, inklusive riskabla beteenden som fortkörning 

och hård inbromsning. Detta hjälper dig att vidta 

åtgärder för att motverka farligt beteende och skydda 

företagets rykte.

JOBBA SNABBT

Snabba tjänster är inte bara att föredra, det förväntas 

av dagens kunder. Om du dröjer längre än sex timmar 

att svara på en e-postförfrågan är risken stor att en 

konkurrent redan har en potentiell ny kund. Samma 

princip gäller den takt i vilken du bokar in ett möte och 

levererar tjänsten.

Hur kan vagnparkshantering bidra? 

En lösning för vagnparkshantering ger dig fullständig 

överblick över dina förare och var de befi nner sig 

hela tiden. Du får också tillgång till uppdaterad 

och precis trafi kinformation, så att du kan se var 

eventuella fördröjningar kan uppstå. När brådskande 

tjänsteförfrågningar kommer in från en kund kan du 

snabbt se vilket av dina team som är bäst lämpat 

att hantera den och därmed leverera tjänsten utan 

dröjsmål.

Ditt team representerar ditt företag och 
därför måste ett bra beteende uppmuntras 
vid sidan av produktiviteten

https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/products/webfleet/features/optidrive360/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/pro-navigation-and-traffic/
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TYDLIG KOMMUNIKATION

Dina kunder förväntar sig att du håller dem 

uppdaterade. Om det är illa att den utsatta tiden inte 

uppfylls, är det ännu värre att inte kommunicera vidare 

uppdateringar till kunden. Det är av största vikt att 

kunden informeras så snart en fördröjning uppstår i 

schemat eller om planerna ändras.

Hur kan vagnparkshantering bidra? 

En lösning för vagnparkshantering hjälper till att 

förbättra kommunikationen med ditt team ute på 

fältet. De kan skicka meddelanden och aviseringar 

till kontoret när en fördröjning uppstår, så att du kan 

informera kunden så snart som möjligt. Med en tydlig 

bild av var ditt team befi nner sig på vägarna kan du 

enkelt informera kunden om när föraren kommer.

Om det är 
illa att den 
utsatta tiden 
inte uppfylls, 
är det ännu 
värre att inte 
kommunicera 
vidare 
uppdateringar 
till kunden

https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
https://www.webfleet.com/webfleet/fleet-management/workflow-management/
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Så hanterar 
du utmanande 
kundkontakter 
i 10 steg
Så kan du och ditt team hindra en dålig 
kundupplevelse från att skada ditt företag
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1

LYSSNA
Även om den första instinkten är att 

försvara dig bör du sätta dig ned och 

lyssna. Om du inte förstår en del av 

kundens förklaring kan du fråga. De 

uppskattar att de får möjligheten att 

prata och ofta kan det hjälpa att bara få 

beskriva varför de känner sig missnöjda.

TIPS 

Var personlig. Uttala dig alltid i 

första person: ”Jag förstår … Låt 

mig försöka åtgärda detta … Jag 

tror att jag kan hjälpa dig.”

I en värld där människor väljer företag utifrån 

personliga rekommendationer och online-recensioner 

snarare än marknadsföring är det självklart av största 

vikt att ge kunderna en positiv upplevelse. En nöjd 

kund är ofta den mest e� ektiva marknadsföringen du 

kan få som ett litet eller medelstort företag. Och det 

kostar dig inte ett öre! 

Men vad gör du när saker inte går så bra? 

Enstaka negativa och utmanande kundmöten inträ� ar 

för alla företag som erbjuder professionella tjänster. 

Om du eller ditt team på fältet misslyckas med att 

hantera dem på ett bra sätt kan det dock skada ditt 

rykte. 

Här är 10 steg för att hantera en kund som har 

klagomål, en utmanande förfrågan eller negativ 

feedback.
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32

UPPREPA DET DE 
BERÄTTAR

FRÅGA HUR DE VILL 
GÅ VIDARE

När du har full insikt i kundens problem 

upprepar du det för dem för att 

sammanfatta varför det är en negativ 

upplevelse utifrån deras perspektiv. Detta 

tydliggör att du lyssnar.

Detta betyder inte nödvändigtvis att du 

kommer göra precis som de vill, och det 

ska du inte heller låtsas. Däremot är det 

en möjlighet för dem att känna sig hörda 

och ge dig en fullständig bild av deras 

förväntningar.

DU KAN SÄGA 

”OK, jag förstår. Vi kom sent 

till din arbetsplats så att du 

var tvungen att ställa in andra 

möten och vänta på oss. 

Jag förstår att det är väldigt 

frustrerande.”

DU KAN SÄGA 

”Vad tycker du är det bästa 

sättet för att lösa detta?”

Genom att fråga 
kunderna vad de 
önskar ska hända ger 
du dem möjligheten 
att känna sig hörda 
samtidigt som du får 
en full inblick i vad 
de förväntar sig
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54

BE OM URSÄKT OCH 
GÅ VIDARE TILL 
LÖSNINGEN

OM EN KUND BETER 
SIG ILLA SKA DU 
VARA BEREDD ATT 
AVSLUTA Om det är ditt företag som har gjort fel 

måste du givetvis be om ursäkt. Däremot 

är det förmodligen inte en ursäkt som 

kunden söker. Gå vidare till det viktigaste: 

åtgärden. 

Det är inte troligt att kunder som 

förolämpar eller hotar dig kommer att 

kunna ha ett rationellt samtal. Det är inte 

heller något som ditt team ska behöva 

hantera. Om du känner att kunden går 

över en gräns och blir riktigt aggressiv ska 

du hålla dig lugn och tala om att samtalet 

är över om han eller hon fortsätter på 

samma vis.

DU KAN SÄGA 

”Först och främst ber jag 

verkligen om ursäkt för att 

du inte fått den service du 

förväntat dig. Det här är det vi 

kan göra.”DU KAN SÄGA 

”Jag försöker att göra allt jag 

kan för att hjälpa dig <NAMN>, 

men jag kommer inte kunna 

göra det om du fortsätter att 

bete dig aggressivt.”

Det är 
förmodligen inte 
en ursäkt som 
kunden söker. 
Gå vidare till 
det viktigaste: 
åtgärden.
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76

SKYLL INTE IFRÅN 
DIG

ERBJUD EN TYDLIG 
FÖRKLARING

Driften att skylla på någon som inte deltar 

i samtalet eller är närvarande är förståelig. 

Det kan till och med vara sanningen. 

Men ur kundens perspektiv löser det inte 

situationen. Det gör tvärtemot att de 

känner att du hittar på ursäkter snarare 

än försöker lösa situationen och att ditt 

företag inte gör sitt yttersta. 

Om du behöver förklara varför något gått 

fel ska du vara tydlig och rättfram. Undvik 

en teknisk jargong som kan få kunden att 

känna att du försöker göra honom eller 

henne förvirrad. 

TIPS 

Svaret på ”Vi hade inte den del 

som behövdes för reparationen 

eftersom vår leverantör inte 

levererade” är vanligtvis ”Jag 

jobbar inte med er leverantör, 

jag jobbar med er”.

TIPS

Förklara situationen så som du 

skulle förklara för en vän.

Undvik en 
teknisk jargong 
som kan få 
kunden att 
känna att du 
försöker göra 
honom eller 
henne förvirrad
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OM DU MÅSTE 
SÄGA NEJ SKA DU 
VARA HJÄLPSAM

FÖRKLARA NÄSTA 
STEG

Det kan vara så att du helt enkelt inte kan 

göra det som kunden ber om. Kanske 

kräver kunden något som inte ligger 

inom ramarna för företagets tjänster 

eller expertis. Om så är fallet kan du 

rekommendera en annan åtgärdsplan för 

kunden och dess behov? Var hjälpsam, 

även om det inte genererar några pengar 

just nu. När kunden faktiskt accepterar 

det du erbjuder kommer han eller hon 

minnas att du erbjudit hjälp.

Om du har mandat att erbjuda en lösning 

direkt är det jättebra. Var så tydlig som 

möjligt gällande vad som kommer att 

hända och hur du ska lösa problemet. Om 

du behöver mer tid försäkrar du kunden 

om att du kommer att återkomma vid 

en specifi k tid, ett specifi kt datum och 

hur du kommer att kontakta honom eller 

henne. Förklara också varför du behöver 

mer tid och vilket resultat du hoppas 

kunna åstadkomma för dem.

DU KAN SÄGA 

”Det du ber om är inte en tjänst 

som vi erbjuder. Jag känner 

däremot till en bra specialist 

inom det området, och jag kan 

ge dig kontaktuppgifterna om 

du vill.

DU KAN SÄGA 

”Jag ska höra med min chef 

och se om vi kan göra en full 

återbetalning. Chefen är inte på 

plats för tillfället, men kommer 

tillbaka till kontoret senare. Jag 

ska prata med honom/henne 

och sedan ringer jag upp er före 

klockan fem.”
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FÖRBÄTTRA DIG
Negativ feedback kan vara det mest 

e� ektiva sättet för att utveckla och 

förbättra företaget. Förståelse för varför 

kunden var missnöjd eller besviken på 

dina tjänster understryker exakt de delar 

av kundresan som kan förbättras och hur 

du kan förbättra dem.

TIPS

Oavsett om ett möte gått 

bra eller dåligt är ett snabbt 

samtal, meddelande eller 

e-postmeddelande efter 

servicesamtalet värdefullt på 

två nivåer. Först och främst 

försäkrar du kunden om att 

du värdesätter hans eller 

hennes åsikt och alltid försöker 

förbättra servicen. Dessutom 

ger det dig den inblick du 

behöver för att utvecklas.

Negativ 
feedback kan 
vara det mest 
e� ektiva sättet 
för att utveckla 
och förbättra 
företaget
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