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När målet inte är att undvika missnöjda kunder 
utan att skapa lojala ambassadörer
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SE KLAGOMÅL SOM EN GÅVA
Missnöjda kunder klagar - till dig eller till andra. 

Vilket föredrar du?
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Tacka uppriktigt för att kunden 
vänder sig till dig och ger dig 
möjlighet att rätta till felet. Redan 
då är du bättre än de flesta 
företag. Se på klagomål som en 
gåva. Kunden ger dig möjlighet att 
bli bättre och rätta till istället för att 
sprida sitt missnöje till andra. 
(I värsta fall till 1000-tals människor 
på sociala media)

1) TACKA KUNDEN! 2) BE OM URSÄKT
Be om ursäkt för det besvär kunden haft, 
oavsett om det är DITT fel eller inte. Detta 
handlar inte om att erkänna skuld, bara 
om att bekräfta kunden och be om ursäkt 
som en representant för företaget. Att bara 
säga “det är vårt fel” eller “där har vi 
missat” är inte att be om ursäkt, det har 
inte samma effekt på kundens upplevelse 
av att bli sedd och respekterad.

Hitta en lösning som gör att problemet löses snabbt och smidigt för kunden även 
om det innebär en lite dyrare/jobbigare/annorlunda lösning för företaget. 
Krångla inte med returer, ifrågasättande, byråkrati etc om det inte handlar om 
stora värden eller verkligen är nödvändigt. Gör det så lätt som möjligt för kunden.

3) LÖS PROBLEMET SNABBT OCH ENKELT FÖR KUND

Det är lätt att tänka att om något gått 
fel kommer kunden aldrig att bli helt 
nöjd och därför omedvetet ge upp 
innan man riktigt försökt. Var riktigt 
generös vid problemhantering. Målet 
är inte att bara rätta till felet eller 
erbjuda vad kunden har juridiskt rätt 
till, utan att göra kunden 
överraskande nöjd, så nöjd att hen 
kommer tillbaka och rekommenderar 
er varmt till andra.

4) SIKTA PÅ ATT IMPONERA

Här finns ibland en rädsla att kunder skall 
sätta i system att klaga för att få 
prisavdrag eller annan kompensation. 
Den risken är minimal (de allra flesta är 
faktiskt vettiga människor). Dessutom 
undviker du det genom att säkra att det 
du levererar är så bra att klagomålen blir 
så få, att den generösa klagomåls-
hanteringen ytterst sällan behöver 
komma i bruk.

Kunder som upplevt riktigt bra problemhantering blir ofta 
företagets mest lojala ambassadörer! 
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Antag inte att du alltid vet, eller måste veta, hur ni skall lösa problemet på bästa 
sätt. Kom med förslag/alternativ och fråga vad kunden tycker. Vid svårare 
situationer, där det inte finns någon uppenbar lösning (som att byta varan) kan 
man med fördel fråga kunden “Hur skulle du vilja att vi löser detta för att det skall 
kännas bra för dig?” Glöm inte att målet är att göra kunden riktigt nöjd! Målet är 
inte att komma undan så billigt som möjligt eller göra bara precis vad kunden 
“har rätt till”. 
 
 

5) INVOLVERA KUNDEN I LÖSNINGEN

Om kunden inte spontant säger att 
hen är nöjd eller att det känns bra så 
våga fråga “Känns detta bra för dig, är 
du nöjd med den här lösningen?”. 
Målet är inte att bara bli av med 
klagomålet utan att det skall kännas 
bra för kunden. Visa det.
 
Avsluta med att tacka igen för att 
kunden valde att berätta om 
problemet för dig så du fick möjlighet 
att rätta till det. Önska kunden 
välkommen åter.

6) ÄR KUNDEN NÖJD?

En stor del att intrycket skapas redan vid 
första interaktionen, när kunden hör av 
sig och berättar om problemet. Se till att 
alla på företaget vet hur man hanterar 
klagomål, så att kunden känner sig väl 
omhändertagen direkt från första stund. 
Prata om konkreta situationer och 
möjliga lösningar i förväg så alla vet 
"hur man skall tänka". Var tydlig med 
vilket ansvar och mandat var och en 
har. Ju fler klagomål som kan hanteras 
direkt, och inte hänvisas till chefen, 
desto bättre.

Använd klagomål för att förbättra så att du undviker samma 
problem i framtiden 

Är du i en bransch där det handlar om stora summor och du är rädd att få förslag som “du kan 

stryka hela räkningen på 15.000” så kan du lägga till “Hur skulle du vilja att vi löser detta för 

att det skall kännas bra för dig? Vad tycker du är rimligt?”. Den formuleringen fokuserar på 

att det skall kännas bra för kunden men också att förslaget behöver vara rimligt. De allra, allra 

flesta kunder svarar något fullt rimligt när man ställer den frågan. De som kommer med helt 

orimliga förslag får man hantera. På samma sätt som man troligen fått hantera dem även om 

man inte frågat. 

7) UTBILDA ALL PERSONAL


