
sales@craftwaresweden.se www.craftwaresweden.se

Fallstudie

Hur reducerades kundtjänstens 

handläggningstid med hälften på 

home&you?

BBK SA äger varumärket home&you som specialiserar sig 

på import och distribution av inredningstillbehör. 

Försäljningen sker online så väl som i över 150 fysiska 

butiker. 
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Vad fick kunden ut av Salesforce-

implementeringen?

Resultatet blev en radikal minskning, cirka 50 procent, av handläggningstiden i 

kundtjänsten. Bolaget fick också hjälp med att anpassa verksamheten till 

distansarbete – två av de viktigaste mätbara fördelarna med implementeringen av 

Salesforce. 

Resultaten uppnåddes genom att ersätta de många olika verktyg och plattformar 

som bolaget innan använde med ett enhetligt system: Salesforce. Via Salesforce 

kunde företaget få en bättre översyn av kunddatabasen och skapa standardiserade 

processer inom kundtjänsten. Att bolaget fick nya rutiner för distansarbetet var en 

förutsättning för att få verksamheten att utvecklas under Coronapandemin. Även 

marknadsföringen utvecklades till följd av projektet. En större del av 

marknadsföringen skedde automatiserat och GDPR-kompatibla e-

postmeddelanden och texter blev del av vardagen. Till sist utvecklades även 

företagets sätt att utvärdera och överblicka verksamheten, kundservicen och 

marknadsföringen i realtid. 
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Halverad handläggningstid 

i kundtjänsten

Effektiv övergång till 

distansarbete

Ett enda system med 

tillhörande databaser
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2018 implementerades den nya e-handelsplattformen som drivs av Magento 2. Efter 

lanseringen av en ny försäljningskanal var det mest akuta behovet införandet av ett system 

som skulle automatisera verksamheten inom två viktiga områden för kundkontakt, förutom 

försäljning: inom kundservice och marknadsföring.

Fram till implementeringen hade företaget inte använt något annat CRM-system – Så vi fick 

börja om från början. Det största problemet med kundservicen var bristen på en tillförlitlig 

kunddatabas som skulle vara tillgänglig för alla konsulter på bolaget.

Innan letade de anställda efter kundinformationen på egen hand (I Magento, ERP, delade 

Excel-databaser). En kunskapsdatabas som kunde underlätta och standardisera 

ärendehanteringen fanns inte på plats.

Implementeringen syftade till att leverera ett verktyg som kunde samla in och organisera 

utspridda data på ett och samma ställe för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i 

kundtjänsten. Systemet skulle täcka allt som är viktigt och möjliggöra mätningar och 

utvärderingar av arbetsprestationer.

Ur marknadsföringssynpunkt var en av de största utmaningarna att få tillbaka kunder, 

främst de som lämnade sina kundkorgar såväl som de som var inaktiva under lång tid. 

Varumärkets olika produkter ändras omkring åtta gånger om året, så antalet kundbesök på 

webbplatsen och frekvensen av dessa besök var oerhört väsentliga. Webbplatsen eller 

butiken är den första informationskällan om produkterna för de flesta kunder, oavsett om 

de föredrar online eller fysisk shopping.

Det implementerade verktyget skulle möjliggöra överblickbarhet och analys av e-post och 

textkampanjer samt utskick av nyhetsbrev. CRM-implementeringen skulle också hjälpa till 

att bygga upp varumärkets image och dess regelbundna positionering som ett 

premiummärke, ledande inom inredningsindustrin. För att uppnå detta var det viktigt att ge 

en kundupplevelse av högsta kvalitet och ta hand om kommunikationen både online och 

offline.

Utmaningen, som i huvudsak uppstod efter implementeringen, men som verktyget enkelt 

klarade av, var att helt överföra kundtjänsten till ett distansarbete. En naturlig oro här var 

frågan om konsulternas effektivitet i hemmet och de tekniska aspekterna av avdelningens 

arbete.

Utmaningar
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Lösningen

Salesforce-plattformen gjorde det möjligt att möta alla ovanstående utmaningar utan att 

söka efter ytterligare lösningar. Två moduler från Salesforce-portföljen användes för att 

genomföra projektet: Service Cloud och Marketing Cloud. Genomförandet delades in i två 

steg.

Det började med att implementera Service Cloud i Magneto-plattformen. Tack vare de 

inbyggda standarderna i Salesforce introducerades en enhetlig kundserviceprocess. Online-

och offline-data samlades in i Service Cloud – en omfattande databas om alla kunder 

upprättades och duplicerade kontakter raderades. Service Cloud möjliggjorde också 

aggregering av kundens olika kommunikationskanaler (e-post, formulär, telefon) på ett 

ställe och registrering av dessa aktiviteter.

Således byggdes grunden för nästa steg i projektet, det vill säga implementeringen av 

Marketing Cloud och introduktionen av marknadsföringsaktiviteter.

Fördelarna

Ett enda sammanhängande och modernt system istället för många spridda verktyg – det 

blev den viktigaste fördelen med implementeringen av Salesforce-plattformen. Kunderna 

står nu i centrum för alla aktiviteter – en fullständig bild av deras aktiviteter, det vill säga 

en ”360-gradersvy”, etablerades.

Tack vare Service Cloud fick medarbetarna på kundtjänsten en fullständig information om 

kunderna på ett och samma ställe. Orderstatus, klagomålshistorik – allt kopplades till 

kundprofilen och blev tillgängliga för alla anställda. Det ledde till att förfrågningar kunde 

besvaras snabbt och effektivt. En enhetlig kunskapsbas som kontinuerligt uppdateras av 

ansvariga medarbetare bidrog också. Kategorisering och dirigering blev möjliga så att 

ärenden kunde skickas direkt till rätt tillgänglig konsult.
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Service Cloud tillåter också mätning av alla aktiviteter relaterade till kundtjänsten samt 

rapporteringsresultat såsom antalet kundförfrågningar, behandlingstid eller kostnad för att 

lösa ett visst ärende (inklusive både klagomål och personlig hantering). Det blev möjligt att 

korrekt planera fördelningen av insatser i kundserviceavdelningen, till exempel när det 

gäller försäljnings- och supporttoppar under en viss period som Black Friday, och att 

bedöma genomförandet av målen mer effektivt – både för hela teamet och för enskilda 

medarbetare. Som ett resultat av genomförandet minskade handläggningstiden med 50 

procent.

Alla data finns nu 

tillgänglig i realtid 

via ett system för 

alla anställda.

360-gradervy 

En smidig 

övergång för hela 

kundtjänsten till 

distansarbete.

Distansarbete

Förbättrad planering av 

kundtjänstens insatser 

avseende service och 

försäljning.

Analyser av 

kundtjänstens tid

Ytterligare en fördel med att implementera Salesforce-lösningen är en smidig övergång av 

hela kundtjänsten till distansarbete. Utan stöd från IT-avdelningen kan de anställda ändra 

sin arbetsplats utan att det påverkar dess kvalitet. Implementeringen av ett enda system 

som samlar all kunddata, deras beställningar och all kommunikation med potentiella och 

nuvarande kunder har gjort det möjligt för de anställda att arbeta effektivt hemifrån.

Konsulterna, som på grund av COVID-19-pandemin arbetar hemifrån, följer alla standarder 

och procedurer som har implementerats. Den enda förändringen som ägde rum i 

kundtjänsten var att telefontiderna minskades för att istället fokusera mer på skriftlig 

kommunikation.
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Trots oro över konsultens effektivitet ökade deras produktivitet med 50 procent. Nya 

anställda tränas i verktygen och är redo att arbeta på en dag, även hemifrån. Det bevisar 

den höga standarden av systemet. Tack vare KPI-implementeringen håller teamchefen 

även ett finger på pulsen och överblickar lätt avdelningens resultat.

Fullständig kundinformation, samlad på ett ställe, gör det möjligt att använda precisa 

åtgärder i marknadsföringsändamål. I Marketing Cloud konfigurerades 

automatiseringsvägar för marknadsföring och möjligheten att skapa personliga e-post- och 

textkampanjer introducerades (även för offline-kunder). All verksamhet är också förenlig 

med GDPR, och kundens samtycke, som erhålls under kampanjer, samlas in och lagras i 

systemet.

Salesforce gjorde det möjligt att kombinera marknadsföring och försäljningsaktiviteter på 

en enda plattform. Marknadsföringskampanjerna baserades på kunddatabasen och ledde 

till en ökad försäljning. Alla verksamheter utvärderas nu och rapporteras fortlöpande vilket 

möjliggör en snabb översyn av KPI:er, om det behövs.

Integrationen av ett lojalitetssystem med Salesforce introducerades – efter överföring av 

kunddata och marknadsföringsvillkor kom kommunikationen med bolagets kunder att öka.

Nya automatiserade 

marknadsföringsaktivit

eter förenade med 

GDPR 

implementerades.

Automatiserad 

marknadsföring

Kundprofiler blev 

tillgängliga för alla 

anställda och 

möjliggjorde snabbare 

och mer precisa 

åtgärder. 

Full kontakthistorik

Via plattformen 

skapades en mängd 

nya möjligheter för 

kundtjänsten, 

marknadsförings- och 

försäljningsavdelningen

.

Nya verktyg för 

samtliga avdelningar
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De implementerade ett verktyg som nådde en hög adoptionsnivå, 

täckte båda områdena, ökade effektiviteten i vårt arbete och 

möjliggjorde löpande rapportering. Vi fick dessa resultat tack vare den 

expertkunskap som Craftware tog in i vårt projekt.

Teamet, som genomförde projektet, lyssnade på våra behov hela tiden, 

var omhändertagande, vänliga och flexibla.

„
Craftware hjälpte oss att 
organisera våra affärsprocesser 
som anskaffning av kunder och att 
utveckla kundservicen.

Jarosław Ruciński
E-commerce Director at BBK | 

home&you
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