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Välkommen
 
Den här e-boken är baserad på den 
presentation som Scott Howard höll 
under 2017 års FileMaker Developer 
Conference, ”Vänd en dålig 
upplevelse för kunden.”  

Scott äger Scott Howard Consulting 
och har utvecklat på FileMaker-
plattformen i mer än 20 år.  

Scott Howard Consulting är en FBA 
Platinum-medlem som har utvecklat 
en app som hjälper distriktåklagare 
att hantera marknadsärenden. Hans 
klienter kommer från många olika 
branscher över hela USA.

https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8276


Varför oroa sig?
Som utvecklare jobbar vi alla med 
kundservice. Oavsett om vi 
utvecklar för en ”extern kund” eller 
arbetar med en ”intern kund” (till 
exempel slutanvändarna eller 
cheferna) är det väldigt viktigt att 
skapa en positiv upplevelse för 
kunden för din fortsatta framgång 
och tillväxt.

Några saker att alltid tänka på:
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Det är två gånger troligare att kunderna berättar 
om sina erfarenheter av dålig kundservice än om 
de gånger de får en positiv upplevelse.

Det är fyra gånger troligare att en kund köper 
från en konkurrent om problemet är servicerelaterat 
jämfört med om det är kopplat till pris eller produkt.

Det tar 12 positiva upplevelser för att 
kompensera för en negativ upplevelse.

Källa: salesforces blogg

https://www.salesforce.com/blog/2013/08/customer-service-stats.html
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Fem steg för att 
komma tillbaka 
efter en dålig 
kundupplevelse

01
Alla människor söker lycka. Det gäller för 
precis alla, utan undantag. Oavsett vad  
vi gör så strävar vi alla efter samma mål.  
En går ut i krig medan andra undviker 
det, men samma önskan ligger bakom 
även om man utgår ifrån olika perspektiv. 
Vi strävar alltid bara mot det här målet. 
Det är motivet till allt vi människor gör, 
även de som begår självmord.

– Blaise Pascal, 
Pensées, VII.2

”
“
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Steg 1: 
Svara snabbt
Det finns ett mätvärde för kundservice 
som heter meantime to resolve 
(MTTR) och det står för den tid det 
tar från den stund du blir medveten 
om ett problem till den tid det tar att 
nå en lösning.  

Det finns även ett direkt samband 
mellan den tid det tar för dig att ta 
kontakt med kunden och hur nöjd 
han eller hon blir med resultatet. Ju 
längre du väntar med att hantera ett 
problem, desto mindre troligt är det 
att din kund kommer att bli nöjd.

Svarstiden påverkar kundnöjdheten direkt:
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http://www.thinkhdi.com/~/media/HDICorp/Files/Library-Archive/Insider%20Articles/mean-time-to-resolve.pdf
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Kväv det i sin linda!
Ring till kunden så snart som möjligt, 
säg att du förstår problemet och 
kom gemensamt fram till en lösning.  

Om du inte får tag på kunden ska 
du inte lämna en lång förklaring i 
röstbrevlådan. Lämna istället ett kort 
meddelande och mejla om att du 
ser över kundens invändning eller 
klagomål.

Förbereda för tidiga åtgärder

Ta ett djupt andetag 

Gör efterforskningar 

Prata med din personal 

Fundera över alternativen 

Ring eller träffa kunden
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När du svarar kunderna 
är det bättre att vara 
snabb än effektiv
Enkätdeltagarna svarade att det är 
troligare att de rekommenderar ett 
varumärke som gav ett snabbt men 
ineffektivt svar på ett problem 
snarare än att rekommendera ett 
varumärke som erbjöd en sen men 
effektiv lösning. 

Konstigt nog var inget svar bättre än 
ett sent och effektivt svar. 

Kundernas sannolikhet att rekommendera ett 
företag efter en dålig upplevelse:

33 %  

17 %   

19 %  

Källa: Harvard Business Review - Turn Customer Care into 
”Social Care” to Break Away from the Competition

om de fick ett snabbt men 
ineffektivt svar

om de fick ett sent 
men effektivt svar

om de inte fick något svar 
från företaget

https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
https://hbr.org/2012/12/turn-customer-care-into-social
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Steg 2: 
Lyssna uppmärksamt
En MIT-studie från 2012, om att 
känna sig stärkt när någon lyssnar på 
en, undersökte företag som inrättade 
program för konfliktslösning. Det hela 
gick ut på att man sammanförde 
grupper där det fanns konflikter  
för att få bättre förståelse av den 
motsatta gruppen. 

Resultatet bekräftade idén att för den 
svagare gruppen var det största 
hindret känslan att deras åsikter 
ignorerades.

Det första jag skulle säga är ”Lyssna.”  
Det är också det andra jag skulle säga, 
och dettredje och det fjärde … 

– Studs Terkel, 
Amerikansk författare, historiker,  
skådespelare och radiopratare

” “
Källa: Paula J. Caplan Ph.D., ”The 
Astonishing Power of Listening: How 
respectful listening helps without 
apologizing”, Psychology Today 
Online, April 1, 2011.

https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.https://www.psychologytoday.com/blog/science-isnt-golden/201104/the-astonishing-power-listening.
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Ett av de lättaste sätten 
att få någon att känna 
sig viktig är att lyssna
Genom att låta kunderna prata utan 
att avbryta får du dem att slappna 
av samtidigt som du visar att du vill 
hitta en lösning. Det är viktigt att du 
tar dig tid att verkligen förstå deras 
problem och att du svarar med 
relevanta frågor och svar.

Ta dig tid att lyssna och ta de första 
stegen mot en lösning 

Prata inte 

Fokusera tålmodigt 

Ställ frågor 

Visa att du bryr dig
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Steg 3:
Stå för din del
Vid en konflikt tenderar båda sidor 
att skylla misstagen på den andra. 
Det gör att du hamnar i attack- och 
försvarsläge, och motsättningarna 
växer eller så drar sig båda sidor 
undan och kan därför inte hitta en 
lösning. Det bästa sättet att undvika 
den här vanliga fallgropen är att stå 
för din del av problemet. 

Ta på dig skulden när det är ditt fel

Erkänn ditt misstag 

Skyll inte på andra 

Stå för din del av problemet även om det är flera 
som har gjort fel 

Var ärlig, transparent och öppen
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Kraften i en ursäkt 
Forskare vid Britain's Nottingham 
School of Economics spårade mer än 
600 ljumna eller negativa klagomål 
som kunder hade lagt upp på sidan 
för en tysk grossist som sålde varor 
på eBay.   

Företaget gav en kort ursäkt till 
hälften av de som klagade och bad 
kunderna att ta bort klagomålet.   

För den andra hälften erbjöd företaget 
en mindre kontantåterbetalning för att 
ta bort klagomålen. Ungefär 45 % av 
de kunder som fick en ursäkt tog bort 
sina klagomål medan bara 21 % av 
de som blev erbjudna pengar tog 
bort sina.

Kunder som tog tillbaka sina negativa 
recensioner eller klagomål:

45 %  

21 %    

efter att de fått 
en ursäkt

efter att de fått 
kompensation

Källa: The Conglomerate, ”The Power of an Apology”

http://www.theconglomerate.org/2009/10/the-power-of-an-apology.html
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Hur långt är du villig att gå?
Din engagemangsnivå: Saker du behöver tänka på:

Vad kan vi göra för att ställa det till 
rätta?

Är det ett rimligt klagomål?  
Kan du ställa det till rätta? 
Vilka är alternativen?

Hur långt är jag villig att gå för att 
lösa problemet?

Pro bono-arbete  
Återbetalda avgifter 
Gratisprodukter eller -tjänster

Schemalägg snabb uppföljning om 
du behöver undersöka alternativen

Finns det ett annat sätt? 
Kan du flytta fram problemet till en senare fas?

Vad händer om du inte kan lösa  
problemet?

Nedsolkat rykte 
Inkomstförlust 
Potentiell juridisk process

Steg 4:
Ta fram en plan
Fastställ att båda parter att båda 
parter är villiga att ta fram en plan 
för att lösa problemet. Utan det här 
steget kan förhandlingarna falla så 
fort det uppstår ytterligare konflikter.



14

Steg 5:
Verkställ
När du har agerat snabbt, lyssnat 
uppmärksamt, urskiljt vad problemet 
är och bestämt dig för att ni ska 
arbeta tillsammans för att nå en 
lösning måste du ta fram en 
väldokumenterad plan och sedan 
verkställa den. 

Var ärlig mot dig själv och se till att 
du kan leverera utifrån planen som 
ni har kommit överens om. 

Verkställa en lösningsplan

Definiera tydligt de kommande stegen med 
kunden 

Sätt upp realistiska milstolpar och deadlines 

Gör vad du kan för att leverera det du har lovat 
 
 

Kommunicera, kommunicera, kommunicera

- Ställ in flera påminnelser för utveckling och möten 
- Blockera tid för att jobba med lösningen 
- Ordna med de personer och resurser som krävs
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Uppföljning
Uppföljning är ett annat sätt att visa 
att du lyssnar och det bekräftar att 
den du jobbar med är viktig och att 
processen är viktig.  

Om du inte följer upp kan kunderna 
känna att du egentligen inte bryr dig 
även om du har gjort ett bra jobb. 

Genom att följa upp visar du att du bryr dig

70 %   
av kunderna lämnar ett företag om 
de känner att företaget inte bryr sig 
om dem
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När ska du 
överge en kund

02
6 skäl att sparka en kund 
När du precis har startat ditt företag är du antagligen villig att jobba med  
alla kunder som kommer din väg. Men alla kunder är inte bra kunder. Den 
känslomässiga, fysiska och mentala påfrestningen som en dålig kundrelation 
innebär kan göra dig missnöjd med ditt jobb och kan negativt påverka hur du 
jobbar med andra kunder. Ibland är det bästa sättet att få företaget att växa 
att släppa de kunder som håller dig tillbaka.

1. De ställer orimliga krav
2. De vill ha allt för inget
3. De betalar alltid sent
4. De lyssnar inte på dig
5. De svarar dig inte
6. De visar ingen respekt

Källa: Forbes:”6 Reasons To Fire A Client”

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Kunder som skapar mer 
stress än de är värda
De här kunderna kanske betalar 
bra, men du är inte nöjd och det är 
nästan omöjligt för dig att känna dig 
stolt över ett avslutat projekt din er. 
Om du känner att du har fastnat i en 
situation bör du på ett respektfullt 
sätt uttrycka dina åsikter, slutföra 
jobbet som kunden vill ha det och 
sedan vara smart nog att gå vidare.

Vad du ska göra när det är dags att 
gå vidare: 

Var professionell 

Var artig men rakt på sak 

Dokumentera, dokumentera, dokumentera 

Planera avslutet så att alla vet när och hur relationen 
kommer att avslutas 

Fakturera för din tid, inklusive för avbokade möten, 
för att visa att din tid är värdefull

Källa: Forbes:”6 Reasons To Fire A Client”

https://www.forbes.com/sites/allbusiness/2014/05/06/6-reasons-to-fire-a-client/#6b20ccc2c512
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Påminnelse 1: 
Dokumentera, 
dokumentera,
dokumentera  

Dokumentation är avgörande för 
programvaruutveckling. Vid 
konfliktlösning gör dokumentationen 
att du kan ha koll på alla aspekter 
av ett projekt och den kan hjälpa 
dig att nå en lösning.  

Fokus för dokumentationen ligger 
på utveckling, underhåll och 
kunskapsöverföring, men den kan 
även användas för att spåra 
ändringar och löften som gjorts till 
kunden längs vägen.

Att tänka på under dokumenteringsprocessen:

Förväntningar som du har satt upp 

Löften som du har gett under möten 

Dokumentera med bilder om möjligt 

Ge exempel 

Gör inga antaganden – håll det enkelt så att det 
passar alla målgrupper
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Påminnelse 2: 
Lär dig av misstag och 
misslyckanden

Misstag är värdefulla. Men för att de 
ska vara till nytta måste du först se 
dem som en fördelaktig och viktig 
del av din karriär som du inte kan 
undvika. Du måste ta emot dem 
med ett öppet hjärta och sinne.  

Dina största misstag kan i slutänden 
bli dina största vinster så länge som 
du är öppen för att lära dig och 
växa av erfarenheten.

Du bygger vidare på misslyckanden.  
Du använder dem som en språngbräda. 
Stäng dörren till det förflutna. Du försöker 
inte glömma dina misstag men du ältar 
dem inte. Ge dem inte något alls av din 
energi, din tid eller ditt utrymme.

– Johnny Cash

” “
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Planera
De första stegen till att 

utveckla anpassade appar

Skapa
Dags att börja bygga den 

anpassade appen

Driftsätta
Dela den anpassade 
appen med teamet

Planera projektet, skapa den anpassade appen och driftsätt 
den till teamet med hjälp av dessa guider:

Titta på hela Scott Howards DevCon-presentation:

Nästa steg

03 Beyond Damage Control. 
Reversing Bad Client Experiences

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=sv
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=sv
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=sv
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=sv
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=sv
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=sv
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UlacYdGt7zs&feature=youtu.be


21

På webbplatsen FileMaker.com finns en utbildningsserie i Custom App Academy, 
webbinarier, diskussioner, videor och självstudier: 
filemaker.com/se/learning/

På vårt officiella FileMaker Community får du kontakt med andra FileMaker-användare 
och -experter. Få svar på dina frågor, titta på videor, se tekniska sammanfattningar, 
instruktionsartiklar, faktablad och mer. 
community.filemaker.com/

På supportwebbplatsen FileMaker.com finns produktdokumentation, artiklar från 
Knowledge Base, hjälp för inköpsbeslut samt installationsguider: 
filemaker.com/se/support/

Inlärning, utbildning och forum onlineUtforska  
resurserna
Använd dessa användbara resurser 
som hjälper dig på vägen till att 
utveckla en anpassad app med 
FileMaker-plattformen.

http://www.filemaker.com/se/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/se/support/

