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Jesper Aubin
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Min bakgrund
Jag har arbetat tio år i restaurangbranschen, fyra år inom detaljhandel och tre år inom 
e-Commerce. Det personliga bemötandet ligger mig varmt om hjärtat och har ständigt inspirerat 
och pushat mig framåt. Det är energi och glädje mellan människor som smittar av sig och 
skapar förutsättningar för kreativa lösningar.

Samhället har förändrats så otroligt mycket med Internet och den digitalisering som nu pågår. 
Det intresserar mig att ta reda på hur vårt personliga bemötande påverkar och påverkas av 
den nya tekniken. 

Researchmetod
Den undersökning jag presenterar här bygger på den kontakt jag har haft med 21 företag  
i Sverige. Tio sycken av dem svarade på ett frågeformulär och 11 stycken blev intervjuade. 
Utöver det har jag använt mig av studier gjorda av bland annat E-Tailing group, som utför 
slutkundsundersökningar i stor skala med cirka 5 000 deltagare.  
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Introduktion
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Personligt bemötande
Sedan lång tid tillbaka har handel varit något som oftast gjordes i direktkontakt, man åkte  
jorden runt för att få tag på det man var ute efter.  Så har det sett ut fram tills för bara några  
få år tillbaka. Människan är en social varelse som fungerar som bäst i ett sammanhang med 
andra människor, det är då vi blommar ut, växer, lär oss nya saker och mår som allra bäst.

Hur ser det ut idag?
Vart är handeln på väg nu när vårt samhälle digitaliseras i en rasande fart? E-handeln  
tar större och större andel av marknaden för varje år som går. Alltfler »vanliga« butiker blir 
tvungna att stänga ner och våra centrum fylls med tomma lokaler. Klassisk shopping flyttar 
till köpcentra utanför våra städer. Utbudet på nätet växer med pressade priser, fri frakt  
erbjuds ofta och inget är numera omöjlighet att få tag på med ett par klick med musen,  
eller några svep med fingret på mobilen. 

Men vad händer med den personliga kontakten som vi behöver som människor? Dagens 
hemsidor är som att gå in på »H&M« fast det står ingen i kassan, där finns bara en kortterminal 
för betalning. Behöver du hjälp att hitta rätt så finns det en telefon på vägen, eller så får du 
skicka ett mail.

Jag tror inte att denna typ av företagande kommer att vara accepterad så länge till. Nu när 
vår Internetvana blivit så stark, är våra krav och förväntningar på service högre än någonsin 
och konkurrensen hårdnar. Vi måste vara tydligare och bättre fokuserade på kundernas  
behov och anpassa oss efter dem. Det är de som sätter standarden som företagen måste 
rätta sig efter.
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Vad gör det personliga mötet  
med oss? 
När vi träffar människor ansikte mot ansikte så är det så mycket mer än bara ord som spelar 
roll. Vårt tonläge ge en uppfattning som samspelar med vårt kroppsspråk, hur vi rör oss, var 
vi fäster blicken, vår hållning, etc. Allt spelar en stor roll om hur vi uppfattas och uppfattar den 
andra personen, och det ligger till grund för affärsmöjligheterna.

Men på nätet är det väldigt annorlunda, där kan vi inte tillgodogöra oss med dessa signaler. 

Digitalt kroppsspråk
Hur formar man då sitt digitala kroppsspråk? Det man har att arbeta med har många olika  
vinklar och uttryck som behöver samspela med varandra. 

 • Design (bilder, färger, typsnitt, layout)
 • Hemsida, utskick, banners
 • Tonen i språket
 • Informationens tillgänglighet och mängd
 • Kundservice/support/kontakt
 • Sociala medier

Alla dessa punkter ger kunderna information om företaget, dess visioner, värderingar, tillgänglighet, 
förtroende osv. Alla är precis lika viktiga, det går inte att vara perfekt på två av dem och hoppas 
på att ingen uppfattar de andra. Den risken är inte värd att ta.
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digital miljö?
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Det finns inget rakt svar här. Men med ett par olika verktyg och upplägg kan vi lätt ge kunden 
mer uppmärksamhet och en mera personlig känsla.  Chat är den viktigaste byggstenen.  
Med chat kan vi ge kunden ett bemötande som liknar en fysisk butik, men på kundens villkor. 
Genom en chatfunktion på de viktiga delarna av hemsidan ger vi kunden en möjlighet att 
söka direkt hjälp från en fysisk person som kan guida henne vidare och visa produkter som 
hon inte visste fanns på sidan. Företaget ges möjlighet att skapa ett nytt behov och kanske 
ett nytt köp.

Men det räcker inte hela vägen, tonen i språket på hemsidan måste vara personligt, det  
behöver ge kunden en inkluderande känsla. Det behövs personliga och verkliga bilder på 
personalen, modellbilder är inte övertygande och ofta igenkända. Det är också betydelsefullt  
att vara transparant, vara öppen med de fel som ibland uppstår, stå för det och be om ursäkt 
på lämpligt sätt. Det är ju människor bakom alla beslut som tas. I grund och botten bör  
kunden ges en känsla av samhörighet, att vi ger något mer än bara en produkt.
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Kommunikations kanaler
Från en välgjord undersökning utförd av E-Tailing group ser vi att de vanligaste kontaktsätten 
idag är e-mail och telefon. Det är två sätt som alltid kommer att vara de primära för  
de flesta företag. Vi ser att mail har tappat lite, telefon har gått upp och sociala medier har 
fått en stor ökning. Chat ligger ganska stadigt genom de senaste tre åren som denna under-
sökning har gjorts.

E-mail har gått ner tio procent på tre år, till förmån för sociala medier och telefoni. Det beror 
sannolikt på att kunden kräver en mer effektiv kontakt och värderar sin tid högre. Att få svar 
på ett mail tar i det flesta fall över 24 timmar, ibland mer. Vi har fått upp ögonen för sociala 
medier där man får snabbt svar för att omvärlden ser konversationen. 
Men varför har inte Chat fått någon ökning?

Anledningen är förmodligen okunskap, många användare känner inte till det och dess 
effektivitet. Och väldigt få företag erbjuder det. 

Den som idag erbjuder chat har oftast en länk på sin kontaktsida, men när kunderna har 
kommit så långt lyfter de ofta på luren istället. Så vi behöver bli bättre på att bjuda in till  
chat, proaktivt. 

Vanligaste kommunikationskanaler (procent)

63 58 53 20 20 23 0 2

717

E-mail Telefon Chat Sociala medier

18 19

  2011      2012      2013    
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Men varför tycker jag att chat är så bra och att flera företag behöver ta tag i det?
Det är enkelt! 

Kundperspektiv
1. Kontroll
 Man ger kunder en känsla av kontroll över kontakten, de styr på sina villkor. 

2. Effektivitet/Multi-tasking
 Dagens e-handlare tycker om när ny teknologi hjälper dem att göra flera saker  
 samtidigt. När man inte behöva lämna datorn eller plocka upp telefonen, speciellt 
 i en jobbrelaterad situation, är det uppskattat.

3. Chat handlar om snabba svar
 Här kan man få svar på fem minuter, istället för att gå till affären eller plocka upp telefonen   
 och bli runtslussad till rätt person. (däremot är kunden redo att plocka upp telefonen  
 eller skriva ett mail när det kommer till mer komplexa frågor, som kräver längre tid)

4. Chat klarar av allt från de enklaste frågor till mer  
 komplicerade produktfrågor
 Eftersom snabbhet och effektivitet är det absolut viktigaste för kunden så är de öppna  
 för att använda chat för alla typer av frågor

5. Chat ger kunden möjligheten att undvika tidskrävande  
 och krångliga situationer
 Till exempel att gå till affären eller skicka e-mail som kan tar dagar innan man får svar på.

6. Ett lättsamt kontaktsätt 
 Stämningen på en chat blir ofta roligare, det är inte så formellt, det skämtas mer och man  
 kan uttrycka sina känslor med »smiles«. 

7. Chat är som »klassisk kundservice«
 Med Chat är det som att ha en säljare där när det behövs. Och som inte är där när man   
 bara vill titta.

Och för företaget betyder detta med enkla ord »Nöjda kunder på riktigt«! 
Men vad ger det företaget?
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Företagsperspektiv 
Enligt E-tailing groups undersökning föredrar 17 procent av befolkningen chat. För en chat 
anhängare ger enbart tillgången till en chat på sidan en ökad chans till köp med 60 procent. 
17 procent kan kännas som en låg siffra men det är mycket för att det är många som idag 
inte erbjuder chat. Väldigt många har ingen kunskap eller erfarenhet av chat och 31 procent 
svarade i undersökningen att det inte fanns en chat tillgänglig när de blev tillfrågade om deras 
kontaktsätt. 

Från mina undersökningar har jag till 95 procent bara fått positiva uttalande om chat, nästan 
alla företagens kunder har uppskattat det, och det har för många blivit större än vad man 
kunnat hoppas på.  Speciellt för de företag som bjuder in till chat proaktivt. Företagen har 
även fått nya kunder, och att det yngre segmentet har hittat dit. 

Mer konkret kan chat ge företaget:

1. Tillit och med det kommer lojalitet

2. En reducerad personal kostnad
 Med chat kan man hantera upp till fem kunder åt gången. 

3. Möjlighet att fånga upp kunden på plats
 Istället för att se vad som gick fel i efterhand (Analytics).

4. Co-browsing
 Led kunden till rätt sida, genom att ta över deras webb-läsare.

5. Anställda får ett roligt arbetsverktyg
 Arbetet kan bli roligare med chat verktyg för personalen, detta pga. den stämning som   
 uppkommer i konversationerna. 

6. Högre konvertering på hemsidan

Nya arbetsuppgifter som man behöver uppmärksamma när man arbetar med chat: 
 • Hur man skriver 
 • Uppfattar vi våra kunder rätt när de skriver till oss
 • Förstår de oss
 • Hur kan vi lägga rätt ton med ord

Det är ett arbete som man får jobba med kontinuerligt, utbilda personalen och ständigt följa 
upp i rutiner och ständiga förbättringar.
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Hur kan vi få våra kunder  
att använda chatten?
För att få upp siffran av chatanvändare kan vi behöva locka en förstagångs-användare att gå 
ifrån telefon eller mail. Vad vi ser i diagrammet nedan från E-Tailing group är ett erbjudande med 
till exempel fri frakt och en inbjudan till chat med specialerbjudanden. Vad som är väldigt 
intressant dock är de följande två svaren. »Supporten har berättat om det« och »förmedlar en 
aktuell väntetid till chat«. Detta betyder att det går att konvertera dem till chat från telefon och 
mail. Speciellt om man trycker på effektiviteten av det.

»De som idag ringer och mailar 
kan vara chattare imorgon!«
Vad skulle uppmuntra till chat? (procent)

80 74 70

Erbjudanden, till exem
pel fri frakt

Inbjudningar m
ed specialerbjudanden

Telefonsupporten inform
erar om

 det

Se väntetiden
Rekom

m
endation från andra kunder

Provokativ inbjudan

66 63 57
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Vem är det som chattar idag?
Det har tagits fram en profil av E-Taling group på den största chat anhängaren.  
En profil som alla bör ha i åtanke; 

 • Oftast kvinna
 • Under 50 år 
 • Har en högre utbildning
 • Troligt att hon kommer från ett hushåll som tjänar mer än 330 000 kroner/år
 • Frekvent e-handlare
 • Spenderar mer än en »normal« e-handlare gör

Detta är en alltså en frekvent shoppare som spenderar mycket pengar på nätet. Har en stor 
inverkan på hushållet och dess in köp. Hon har antagligen många saker igång samtidigt och 
chatverktyg ger henne en möjlighet att göra fler saker samtidigt.

Mobil användning 
Den mobila användningen av internet växer varje år. Från 2010 till 2013 har den gått från  
16 procent till 68 procent.  Det behövs en strategi för mobilt användande, ur sälj- och support- 
synpunkt. I mobilen har chat en naturlig position, och där är det absolut enklast att fånga upp 
kunder som är i köpläge. 

Som vi ser i diagrammet nedan så ligger EU väldigt högt upp i användandet av chat. Det 
bevisar att efterfrågan och behovet att ge kunder möjligheten till chat i mobilen är viktigt.

Mobilt chat engagemang (procent)

44 57 28 51 19 37

Frekvent använt chat från mobil

44 34 24 46 18 36

Inbjuden till chat i mobil  
och använt den

47 36 31 47 25 40

Inbjuden till chat i mobil

  Europa      USA      Canada      Mexico     Australien och Nya Zeeland     Alla   
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Proaktiv inbjudning till chat
Vi vet idag att bjuda in till chat har en stor inverkan på ett köp. För besökare som engagerar 
sig i en proaktiv chat är möjligheten åtta gånger högre för ett genomfört köp.

För företaget är en av fördelarna att bjuda in till chat en chans till mer försäljning genom att 
fånga upp kunder och guida dem rätt i butiken, och samtidigt visa att det finns hjälp att få 
när de vill ha det. På sidor med mer komplexa erbjudanden, där köpprocessen är längre än 
vanligt, kan man ge en känsla av närvaro, och ge kunden mer uppmärksamhet. Det kan till 
exempel vara extra information om produkten som inte finns på sidan. 

Den generella uppfattningen av proaktiv inbjudning till chat är idag väldigt positiv. 64 procent 
säger sig mottagliga för det, och uppskattar det. Det är en betydelsefull siffra. 94 procent av 
dem är »någorlunda nöjd« eller »väldigt nöjd« med sin upplevelse av chat.

Mottaglighet till proaktiv inbjudning till chat (procent)

24

14

14

29

15

18

27

18

21

27

17

21

2010

De svarande fick ranka på en skala ett till fem där ett var störande och fem var »glad att veta att hjälp finns att få». 
De som valde 3,4,5 anses vara mottagliga till proaktiv inbjudning.

  3. Mottaglig      4. Mottaglig      5. Mottaglig, tacksam   
   

2011 2012 2013
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Att kunder är nöjda efter att har blivit inbjudna till chat och använt det är lätt att se här. Det 
handlar bara om att få kunderna att börja använda chat. 

Nöjdhet av proaktiv chat (procent)

B2B + B2C = H2H (human2human)
Det kan kännas som att detta är riktat mot B2C företag, men jag anser att det inte är någon 
skillnad. Det enda som är annorlunda är behovet av information. Det är inte företag som gör 
affärer med varandra, det är människorna i företagen som är i kontakt med varandra. Skapare 
av relationer för ett gemensamt ändamål. 

Det är extra viktigt att ta hand om varandras tid, att ge varandra möjligheten att vara så  
effektiva som möjligt. Det handlar ofta om stora affärer, så tillit och förtroende står överst  
på kravlistan. 

Om vi ger kunden möjligheten att välja sin kommunikationskanal, låter vi dem också bestämma 
sitt arbetssätt och sin takt.
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Från intervjuerna i denna undersökning har jag hittat många likheter mellan företagen.  
De flesta har samma uppfattning om personligt bemötande på webben och dess tyngd.  
De tampas med samma typer av utmaningar i arbetet med chat eller får att komma igång 
med det. 95 procent av dem har bara haft en positiv inställning till chat och vad det har  
medfört i deras dagliga arbete.

Den större mängden av företagen som använder sig av chat har:

 1. Minskat sin belastning på övriga kommunikations kanaler
 2. Arbetar på ett mer effektivt sätt i kundtjänsten
 3. Minskat sin personal kostnad
 4. Ökat sin »first time solution« (CDON har gjort detta med 30 procent)
 5. Fått nya kunder

Ökat sin konvertering på hemsidan från 10 procent till 30 procent (de som har kunnat mäta) 
I enkäten som skickade ut ställdes frågan »Används chatten i den utsträckning som ni 
hoppats på?«. 90 procent svarade Ja på den och 70 procent lade även till »större« efter. 
En slutsats man kan dra av det är att om men erbjuder chat och gör den väl synlig kommer 
kunderna att använda den.

De utmaningar som alla har med chat är bemannings frågan, att hinna svara alla i tid och 
hålla en jämn service nivå. Och det är en utmanad fråga till en början. Ett av företagen som 
använder sig av chat och har gjort en längre tid har idag inga problem med det. Genom att 
analysera data från chatten kan man hitta en väll fungerande rutin på det och verkligen se 
den skillnad man kan åstadkomma. 
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Hur ser det ut i framtiden?
Sverige ligger fortfarande väldigt långt efter resten av världen när det kommer till personligt 
bemötande på webben och användandet av chat. Men vi har allt som behövs för att lyckas 
med det. Teknologin finns, (nästan alla i Sverige har idag internet, 65 procent i mobilen) och 
viljan och engagemanget (Sveriges digitala framåtanda är fantastisk). 

Jag tror att vårt behov av personligt bemötande på webben kommer från det enorma flödet 
av information vi dagligen blir matade med. Det skapas så otroligt stora mängder av data 
varje minut (till exempel så laddas det upp 48 timmar nya videoklipp på Youtube varje minut) 
så vi har lärt oss att skärma av oss från allt som är irrelevant för oss. 

Företag behöver ta hand om de kunder de har idag, se till att de stannar kvar och sprider 
goda omdömen vidare. Och jag tror genuint på att ett personlig bemötande kan ge det. Det 
handlar om uppmärksamhet och kärlek, ge för att få!

Hur kan det då se ut om två år?
Jag tror att skillnaden mot idag är de ökade kraven och förväntningarna från kunderna. Vad 
företag då kan göra, är att hålla sig i framkant och vara uppmärksamma. Genom att lyssna 
på kunderna och bevaka omvärlden kan man ständigt förbättra sig och ligga steget före 
konkurrenterna.

Informationskällor:

 • Min studie på 21 företag i form av intervjuer och frågeformulär
 • The connected world, Digital Sweden, how consumers are setting the pace and  
  creating opportunities for business
 • The E-tailing group research reports
  • Live chat effectiveness 2013
  • Live chat effectiveness 2012
  • Effective mobile engagement
  • Livechat performance benchmarks
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