
Ett kundcase från Quicksearch

Kundfeedback 
- En del av 

företagskulturen



Com Hem är en av Sveriges ledande leverantörer av TV, hög-
hastighetsbredband och telefoni. Sedan 2015 pågår ett tätt 
samarbete mellan Quicksearch och Com Hem för att fånga in 
feedback från kunderna på bästa sätt. Metoden som används 
är Net Promoter Score® (NPS®) vilken mäter kundernas 
rekommendationsvilja.

Jan Berglin har varit anställd på Com Hem sedan 2010 och varit med 
och byggt upp Com Hems NPS®-program från start. Idag ses NPS® 
som ett självklart nyckeltal att löpande mäta och följa upp inom hela 
bolaget. NPS®-värdet har pekat stadigt uppåt från start och kund-
feedback genomsyrar hela företagskulturen. För att ta del av deras 
framgångsrecept intervjuade vi Jan Berglin som kan konstatera att 
hårt arbete och tålamod verkligen lönar sig. 

Många har en relation till varumärket Com Hem. 
Hur skulle du beskriva er samt er kund?  

Vårt nät når hälften av landets hushåll. På så vis blir vi en självklar och mycket 
viktig motor i det digitala Sverige! Alla som vill släppa loss kraften i sina digitala 
liv – det är våra kunder!  

Närmare 40%

av Sveriges hushåll är idag 

anslutna till Com Hems nät. Företaget 

befinner sig i en bransch som ständigt 

utvecklas samtidigt som kundernas förväntan och 

krav ökar. För att få reda på mer om hur Com 

Hem tänker kring relationen med sina kunder 

och deras rekommendationsvilja intervjuade 

vi Jan Berglin, Customer Experience- 

och NPS®-ansvarig.



Hur har din roll utvecklats från att du började på 
Com Hem fram tills idag? 

Jag är ansvarig för NPS®-programmen på Com Hem som också innefattar 
varumärkena Boxer och Com Hem Företag. I min roll är jag den naturliga 
NPS®-speaking partnern i bolaget och har en ständigt utvecklande roll. 

Efter att ledningen beslutat att börja arbeta med NPS® landade en pilot- 
undersökning på mig. Jag måste erkänna att jag var skeptisk till en början 
men blev snart såld på metodiken när jag insåg enkelheten och affärsnyttan i 
den. 

De två första åren med NPS® handlade mycket om att sätta hela program-
met med undersökningar som är heltäckande för hela kundupplevelsen. Få  
en hel organisation att förstå och ta till sig kundfeedback, och kanske det  
viktigaste, omsätta kundinsikt till aktiviteter som kunden märker av. 
NPS®-programmet är som ett levande väsen som hela tiden måste anpassas 
utifrån tjänster/produkter och i takt med hur vårt företag organisatoriskt och 
rent processmässigt förändras.
 
Självklart vore det önskvärt att programmet var som ett självspelande piano, 
men det krävs ständigt underhåll och utveckling för att hålla intresset i 
organisationen uppe. Så fort en ny kollega börjar är det viktigt att den snabbt 
implementeras i NPS®-tänket genom utbildning, information och även  
inlogg till systemet för att förstå resultaten. Jag tar också varje tillfälle i akt att 
besöka olika avdelningsmöten för att prata NPS® för att ytterligare förankra 
metoden. 

Det ständigt pågående arbetet är det som gör mitt jobb så oerhört spännande 
och kul. Att jag dessutom har ledningen med mig underlättar avsevärt. 
 

Hur jobbar Com Hem med NPS®-metoden?

När jag fick förmånen att leda vårt NPS®-program fick jag också möj-
lighet att certifiera mig i USA. Utifrån den utbildningen byggde jag och en 
kollega upp programmet som blev det fundament vi nu ständigt utvecklar 
och förbättrar. Vi har gått ”all in” vad det gället NPS® som grund för CX- 
arbetet. Vi mäter hela kundresan med flertalet olika touchpoints, transaktions-
mätningar, relationsmätningar och usemätningar. NPS® har på ett enkelt sätt 
gjort det möjligt att målstyra mot kvalitativa nyckeltal som tillägg till exempelvis 
finansiella eller andra nyckeltal som mäter verksamheten. 



Vilken roll har Quicksearch haft i ert arbete med 
kundnöjdhet? 

I början använde vi en amerikansk leverantör vilket fungerade bra initialt. 
Men då närmsta representation fanns i London och supporten i USA fick vi 
för långa ledtider då vi ofta och snabbt ville göra förändringar eller utveckla 
programmet. Det blev inget partnerskap utan mer en relation i form av 
kund-leverantör.

Vi insåg att en lokal förankring var viktig för oss. Förutom att Quicksearch är 
väldigt kunniga på området svarar de snabbt, är tillgängliga och förstår både 
marknaden vi verkar i samt våra produkter och tjänster på ett helt annat sätt. 
Detta ger ett värde som vår tidigare leverantör inte kunde erbjuda.

Quicksearch och det verktyg ni erbjuder för att samla in och paketera kund-
data på ett lättförståeligt sätt är själva motorn i CX-arbetet. Jag uppskattar 
snabbheten i leveransen och då vi ständigt förändrar och förbättrar själva 
verktyget har närheten och responstid varit mycket viktigt.

Com Hem är ett bolag där alla har ansvar för kundupplevelsen. För att få varje 
chef att aktivt arbeta med resultatet hjälper Quicksearchs konsulter oss att 
skräddarsy rapporter till var och en av cheferna. Vårt samarbete har på detta 
sätt verkligen anpassats efter vår organisation vilket bidragit till det interna 
gehör som uppstått. 

Hur tycker du att relationen till era kunder 
utvecklats sedan ni började jobba med NPS® 
som metod?

Framförallt så har NPS® skapat en förståelse i hela organisationen för kundens 
viktighet. Då det är vanligt att det bara är kundservice som har en naturlig 
dialog med kunden så hjälper ett NPS®-program till att ocensurerat dra in 
”kundens röst” till hela företaget, även till de som vanligtvis inte har kundkontakt. 
Det gör att man aktivt drar in kunden till de som sitter långt från kunden men 
har hög påverkandegrad för upplevelsen. På det sättet skapas ett påtagligt 
ägarskap för de frågor som våra kunder har synpunkter om, både det som 
behöver förbättras men också det våra kunder gillar med oss. 



Com Hem som organisation verkar ha vävt in 
kundfeedback i sin vardag. Vad tror du ligger till 
grund för detta?

Det enkla svaret är: Inga kunder – ingen verksamhet. 

Tidigare fanns det ett stort missnöje bland våra kunder. Vi hamnade i SVT:s 
granskningsprogram Plus med Sverker Olofsson där hela vår affärsmodell 
och hur vi behandlade kunder blev ifrågasatt. Det fanns inget annat val än 
att börja bryta den negativa trenden och bli mer kundorienterade. Vi började 
med transaktionsdelarna och ser idag stor skillnad i fritextsvaren jämfört 
med för fem år sedan då det var en mer aggressiv ton. 

I en konkurrensutsatt värld där kunderna får fler och fler valmöjligheter måste 
vi förstå vad våra kunder har för behov och vilka synpunkter de har om våra 
tjänster, produkter och service. Kunder idag jämfört med för bara några år 
sedan har mycket högre förväntningar på oss som leverantör av digitala tjänster, 
förväntningar som vi för vår existens skull måste leva upp till och helst över-
träffa. Då blir kundfeedback, och på det sättet vi byggt upp NPS®-programmet, 
den viktigaste metodiken för att skapa förståelse för kunders behov och en 
måttstock på vad vi faktiskt levererar och hur vi sköter oss.

Vi har valt att löpande arbeta med feedback istället för att utföra få men 
större mätningar. Kontinuitet, metodiskt och återkommande är ledord som 
ligger till grund för de vardagliga arbetsrutinerna. Arbetet med att följa upp 
specifika touchpoints gör att kundfeedbacken paketeras på ett sätt som gör 
att den är lätt att tillgå och att vi äger processerna.  

Vad innebär det löpande arbetet för din del rent 
konkret?  

Vi är många anställda inom koncernen och det krävs ständig utbildning och  
information om NPS®-metodiken för att hålla programmet vid liv. Jag får 
dagligen frågor från mina kollegor, allt ifrån varför ett resultat ser ut som det 
gör eller ge konkreta förslag på förbättringsaktiviteter. 

Jag har i princip daglig kontakt med Quicksearch i olika delar som behöver 
lösas snabbt, ofta driftrelaterade frågor. Men en del av min tid går också ut 
på att utveckla och ständigt förbättra, ligga steget före och vara lyhörd för de 
delar som går att utveckla. Just nu arbetar jag en hel del med automatiserad 
textanalys vilket är ett spännande hett ämne. 

Vi jobbar även på att utveckla NPS® Economics. Alltså konkret visa på att 
nöjda, lojala kunder är bra för vår ekonomi och tillväxt.



Hur arbetar ni med resultatet från mätningarna?  

Arbetet med resultatet börjar redan i utformningen av frågeställningen. 
För oss har det varit viktigt att involvera ansvariga chefer så att de får möj-
lighet att lägga till frågor så att de får svar på saker som just de kan koppla 
förbättringsaktiviteter mot. Jag börjar med att fråga ”Vad ska du göra med 
resultatet?” då en fråga måste leda till något.
  
Eftersom vi mäter alla delar som går att mäta i en kundresa så sker det meto-
diskt uppföljningar av resultaten. Det finns alltid en huvudägare för respek-
tive undersökning som känner ett enormt ansvar för de löpande resultaten. 
Egentligen ligger inte fokus på själva NPS®-värdet utan att trendlinjen är 
riktad åt rätt håll. Vi strävar alltid efter att bli bättre vilket den positiva trenden 
visar att vi blir.

Vi har kontinuerligt processmöten där bland annat NPS® följs upp. Syftet med 
mötet är att alla kollegor ska få samma bild av hur våra kunder uppfattar oss 
för stunden. Men vi följer också upp hur vi trendar mot våra NPS®-årsmål. 
Vidare försöker vi alltid bjuda in någon eller några interna gästtalare som får 
möjlighet att berätta om vad just de arbetar med för att öka kundlojaliteten. 
Det är ett ”Stå-möte” där alla är välkomna att delta och vi kallar det CX-pulsen. 
Många ur företagsledningen och VD brukar delta. De flesta i ledningen har 
ett stort engagemang i NPS® och i CX-arbetet och utvecklingen följs med 
stort intresse. Vi rapporterar även kontinuerligt de övergripande NPS®-
värdena till bolagsstyrelsen.

Förbättringsaktiviteter och NPS®-värden följs noggrant och ständigt upp, 
både i linjen men också av vår företagsledning. Principen är att alla som kan 
påverka och koppla en förbättringsaktivitet så att kunderna märker av det 
har tillgång till resultaten. Det betyder inte att alla får tillgång till allt i 
programmet, utan man har tillgång till det som tillhör det egna ansvaret.

Hur får man en organisation att leva NPS®?

Man får räkna med ett hårt ihållande arbete och att vara envis som en 
idiot! Det sker inte över en natt utan uthållighet är en framgångsfaktor. Sen 
är det viktigt att man från början har företagsledningen med sig och att de 
agerar som NPS®-ambassadörer. 



Har Com Hem några tips gällande hur man får 
kunderna att svara på enkäterna? 

Vi har fortfarande en förvånansvärt bra och hög svarsfrekvens på de mejl- 
enkäter vi skickar men vi planerar att testa SMS-utskick som komplement. 
Det finns självklart både nackdelar och fördelar med det. 

Det bästa tipset att få kunder att svara är att göra personliga och enkla missiv, 
dvs. inbjudan att svara på enkät. Våra missivbrev är korta och innehåller ofta 
en bild på den chef som är ansvarig för segmentet. Nackdelen är att kunden 
ibland lyckats klura ut chefernas mailadresser genom detta vilket bidragit till 
att arga kunder mailar direkt till chefen. Fast det positiva blir naturligtvis att 
chefer som vanligtvis inte har kundkontakt får en möjlighet att få ytterligare 
synpunkter i dialog med kunden, samtidigt som de ser till att lösa det specifika 
problemet som kunden upplever.

Det är också viktigt att kunderna förstår kopplingen mellan en specifik kund-
kontakt och de skräddarsydda frågorna vi ställer. Att enkäten går ut så nära 
i tid som möjligt är därför av högsta vikt. Har en kund pratat med kundtjänst 
kan det inte dröja flera dagar innan enkäten går ut då relevansen avtagit. 

Vad har ni lärt er i ert arbete med kundfeedback? 
Vad har varit era främsta utmaningar/framgångar?

Oj, jag skulle kunna ägna en hel bok åt att beskriva detta. Men för att ändå 
kort nämna något. Alla pratar om kundfokus och viktigheten med detta, men 
att verkligen mena det i hjärta och själ och vrida om en kultur har varit en rejäl 
utmaning och är något som jag konstant arbetar med. Det gäller att hitta rätt 
infallsvinklar med alla personer och göra det situationsanpassat. Det går inte 
att trycka in en färdig modell och tro att alla ska hoppa på. 

Vi har massor av framgångar på olika plan. Men jag vill ändå säga att NPS® 
och CX har blivit begrepp i koncernen. Alla vet vad det är. 

Numera när kunderna blivit känsligare och har högre förväntningar måste 
vi överträffa oss själva för att uppnå samma värde som tidigare. Det yttersta 
beviset på framgång är ändå att kundernas betygsättning om oss har utvecklats 
fantastiskt fint om man jämför med var vi var för fem år sedan.



Vilka tips och råd skulle du ge till den som funderar 
på att komma igång?

Våga börja och börja gärna involvera de kollegor som visar ett spontant 
intresse. Var envis som synden och ge inte upp! Resultaten kommer, men 
inte över en natt!

Hur ser du på Com Hems relation med Quicksearch?

Vi har en mycket bra relation idag och under de år som gått. I takt med 
att vi har lärt känna och förstå varandras behov och krav fungerar samarbetet 
smidigt.

Vi försöker så klart leva som vi lär och väljer därför 
att ställa en sista fråga: 

På en skala 0-10 – Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera Quicksearch till en 
vän eller kollega? 

Svar: En klar nia får ni! Det finns ju alltid saker att förbättra, eller hur.

Vi på Quicksearch arbetar med att ständigt förbättra och utveckla vår 
omgivning och oss själva. Tillsammans gör vi företag mer framgångsrika 
genom att ta reda på vad de skall göra för att lyckas ännu bättre. Vi gör detta 
genom en metod som är så självklar att inte alla tänker på den. Vi frågar de 
som vet hur man gör detta bäst – företagets kunder och medarbetare.



Vi hjälper företag att utvecklas 
genom agerbar kund- och 
medarbetarfeedback 

   Över 20 års erfarenhet av feedback till HR- och CR avdelningar

   Egenutvecklade digitala feedbacksystem

   Enkelt att snabbt agera via webbaserad resultatportal

   NPS®-certifierade konsulter

Se våra tjänster på nästa sida.

Bli inspirerad, hitta information och lär dig mer om allt som har med 
undersökningar och feedback att göra i vårt kunskapscenter på quicksearch.se

”På Telia arbetar vi ständigt med förbättringar av 
tjänster, processer och information med utgångs-
punkt i våra kunders behov. I detta systematiska 
arbete är QuickSearch en mycket viktig partner som 
bidrar med såväl praktiska lösningar för att samla 
in kundfeedback som att stötta med idéer för hur vi 
kan omsätta undersökningsresultat till insikter och 
aktiviteter. Vi har ett flexibelt och lösningsorienterat 
samarbete som för oss är viktigt”

Anne Mede-Ageling 
Customer Insight Manager
Telia Sverige 

”Det jag uppskattar mest i mitt samarbete med 
Quicksearch är det professionella stöd vi har 
från vår projektledare. Med projektledarens höga 
kompetens, egna driv i att följa projektplanen samt 
träffsäkra återkoppling på hur vi ska tänka kring 
upplägg av frågor osv får vi ett effektivt genomför-
ande och ett resultat som vi kan arbeta vidare med. 
Utöver detta så tycker både jag och våra chefer att 
portalen är lättnavigerad och ger ett bra stöd.”

Terese Schoultz
HR-chef 
Bergman & Beving Logistics AB

https://www1.quicksearch.se/hem/kunskapscenter/


Tjänster för HR och CR avdelningar

Vill du veta vad som driver 
rekommendationsvilja och ambassadörskap hos er?  

Kontakta oss så berättar vi mer: marknad@quicksearch.se 

   Löpande feedback (HR/CR)

   Medarbetarundersökning (HR)

   Kundundersökningar (CR)

   NPS®-Benchmark (eNPS/NPS)

   Feedbackprocesser (HR/CR)

- Close the loop

- DISC profilering
- Coaching

- Timbaserat HR-stöd

- Chefs- och Ledarutveckling

- Textanalys

- Resultatanalys

- Onboarding

mailto:marknad%40quicksearch.se?subject=


www.quicksearch.se

nordicbench
net promoter reports

custx
customer experience

Quicksearch Group 

Quicksearch Group består av ett urval av företag och partners som 

tillsammans har som syfte att erbjuda en total portfölj av feedback, 

analys och undersökningstjänster.

Quicksearch arbetar enligt riktlinjer från ESOMAR.

Quicksearch och samtliga bolag i gruppen är registrerade varumärken. 

Net Promoter Score och NPS är registrerade varumärken för Bain & Company, 

Inc., Fred Reichheld och Satmetrix Systems, Inc.

Quicksearch är AAA-ratade.

http://www.quicksearch.se

