
Rätt kanal för varje 
ärende ger bättre service 
och lägre kostnader
Personlig service, webb, talsvarssys-
tem, e-post, chatt, självbetjäningslös-
ningar – verktygen för att ge kunderna 
service blir fler och fler. Men hur ska du 
kombinera dem på bästa sätt?

En genomtänkt kanalstrategi hjälper  
dig att förbättra servicenivån och däri-
genom stärka företagets eller organisa-
tionens image bland kunderna.

Viktigt att välja
Olika kontaktkanaler kan vara mer eller mindre 
tillgängliga. De kan vara olika kostnadseffektiva att 
använda. En viss kanal kan lämpa sig bra för somliga 
ärenden men dåligt för andra.

Enkla och ofta förekommande ärenden kan lämp-
ligen hanteras i självbetjäningslösningar. Typiska 
exempel är tidbokning, avbeställningar och frågor 
om öppethållande.

Kunder med mer komplicerade ärenden uppskattar 
oftast att få personlig service. Dina principiella val på 
det här området kommer att ha stor inverkan, inte 
bara på kundernas uppfattning av ert företag utan 
även på er organisation och ert it-stöd. Naturligtvis 
påverkas även kostnadsbilden. 

Rätt kanal för varje ärende och rätt bemötande för 
varje kund är målet.

Stegen till en kanalstrategi
Att införa en kanalstrategi sker vanligen i följande 
steg:

Förberedelse
Grunden för en kanalstrategi är dels företagets 
övergripande mål för kundkommunikation, dels en 
ärendeinventering. Oftast har man bara en grov 
känsla för hur den aktuella fördelningen av ärenden 
ser ut. Därför är det nödvändigt att skaffa sig en mer 
exakt bild av situationen innan man går vidare med 
strategin. Insamlade ärenden kategoriseras och

grupperas. Vissa ärenden kan vara oönskade, 
exempelvis frågor kring tolkning av fakturor. Sådana 
ärenden kan man försöka eliminera genom bättre 
utformning av dokument eller mer informativa texter. 

Strategival
Ledningen måste ta ställning till vilken karaktär 
kundkontakterna ska ha. Den image som man vill 
ge företaget är en viktig faktor i detta sammanhang. 
Ska kunderna få service dygnet runt? Vill man att 
företaget ska förknippas med personlig service? Ska 
olika kundkategorier få olika betjäning?

Val av kanaler
För varje ärendekategori väljer du lämpligaste kanal. 
Valet baseras på marknads-, service- och kostnads-
aspekter.
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Vill du veta mer om Kanalstrategi eller göra en beställning? Lämna dina
uppgifter på www.telia.se/foretagskontakt så hör en säljare av sig inom
kort. Du kan också ringa oss på tel. 90 400.
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Handlingsplan
Sista steget är att ta fram en handlingsplan för 
förbättrad kundkommunikation. För att den ska få 
snabbt genomslag är det lämpligt att rangordna de 
planerade åtgärderna. Vid sidan av olika tekniska 
förändringar gäller det även att informera och utbilda 
medarbetarna, ta fram en plan för kundkommunika-
tion osv.

Omfattning
Våra kanalstrategiuppdrag omfattar normalt mellan 
80 och 200 konsulttimmar. Faktorer som påverkar 
volymen är exempelvis ärendenas karaktär och hur 
väl företaget har definierat övergripande strategier 
och principer för kundkontakter.

En förutsättning för ett lyckat genomförande är att 
ledningen deltar aktivt.

Resultatet
En kanalstrategi ger verksamheten riktlinjer för hur 
kundkontakter och ärenden ska hanteras. Tack vare

ärendeinventeringen får du nya kunskaper om vilka 
kundärenden som förekommer och hur frekventa de 
är. Du får förslag på hur enskilda ärenden bör hante-
ras i kundingången och i företaget för att ni ska uppnå 
önskad kundservice, effektivitet och kostnadskon-
troll. Strategiarbetet resulterar dessutom i en hand-
lingsplan och en grov uppskattning av kostnaderna 
för att genomföra planerade förändringar.

Brett utbud av konsulttjänster
Förutom Kanalstrategi erbjuder vi kvalificerade  
konsulttjänster även på följande områden:
• Telefonistrategi
• Telefonipolicy
• Sårbarhetsanalys
• Nyttovärdering av it-investeringar
• Införandestöd för kontaktcenter
• Coaching av kundtjänstledare
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