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Telia samarbetar med Calabrio 
för att transformera 
kundupplevelsen.
MÅLET ÄR ATT ALLA TELIAS KUNDER INTE BARA SKA KÄNNA 
SIG NÖJDA MED DEN SERVICE DE FÅR, UTAN ÄVEN KÄNNA ATT 
UPPLEVELSEN ÖVERTRÄFFAR DERAS FÖRVÄNTNINGAR.

ÖVERSIKT
Telia Company AB har som mål att alltid sätta kunden i centrum, vilket är kärnan i 
företagets satsningar och visioner. Detta gör man genom att ge service av högsta kvalitet 
i varje led av kundresan tack vare en enhetlig upplevelse i alla kanaler – på telefon, via 
digitala kontaktkanaler eller i butik.

Målet är att alla Telias kunder inte bara ska känna sig nöjda med den service de får, utan 
även känna att upplevelsen överträffar deras förväntningar. Det var denna ambition som 
fick Telia att 2012 vända sig till Calabrio för att förverkliga visionen om en 

förstklassig kundupplevelse.

INBLICK I VERKSAMHETEN
Telia Company AB är den ledande telekom- och mobiloperatören i Norden och Baltikum. 
Telia har sitt huvudkontor i Stockholm samt regionkontor och butiker (för närvarande 83 
butiker) över hela Sverige.

Verksamheten i Telias kontaktcenter omfattar runt 4 000 medarbetare som tillsammans 
hanterar nio miljoner kundärenden per år. Telias verksamhet kan genomföras i alla 
kanaler tack vare konversationsplattformen ACE Premium Cloud, och kunderna 
väljer själva vilken kanal de vill kommunicera via: telefon, e-post, chatt eller sociala 
medier. Dessutom finns alltid medarbetare på fem till sju kompetensnivåer tillgängliga. 
Interaktionen mellan medarbetare och kunder är flerdimensionell och utgörs av både 
typiska kundserviceärenden och teknisk support.

JAKTEN PÅ RÄTT LÖSNING
För att på ett enkelt sätt kunna hantera dessa kundupplevelser och medarbetare med 
flera kompetenser och därigenom tillhandahålla kundinteraktioner i världsklass behövde 
Telia komplettera sin konversationsplattform, ACE Premium Cloud, med en toppmodern 
WFM-lösning. En lösning som var lika ambitiös som redo att uppfylla Telias behov och 
förverkliga företagets vision om en kundfokuserad verksamhet. Programvaran behövde 
därför också vara enkel att förstå och använda.
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LÖSNING
Förbättrad kundservicenivå 
tack vare kortare köer, ökad 
försäljning eftersom färre 
kunder går förlorade på grund 
av långa väntetider och nöjdare 
medarbetare tack vare ett 
jämnare försäljningsschema.
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DEN AVGÖRANDE ASPEKTEN: EN 
GEMENSAM VISION 
Det var av yttersta vikt att man hittade en framtidsinriktad, 
innovativ WFM-leverantör med fokus på samarbete för att 
möjliggöra ett nära, gemensamt produktutvecklingsarbete. 
”Calabrio var det bästa alternativet eftersom de verkligen kan 
konsten att lyssna på kunden. Dessutom var lösningen i stort sett 
klar för sömlös integration med vårt ACE Premium Cloud”, berättar 
Daniel Tikka Zandhers, Head of Workforce Operations på Telia.

Användarfokuset i Calabrios lösning bidrog naturligtvis till 
beslutet, eftersom WFM-lösningen behövde vara ett verktyg 
som schemaläggare, chefer och medarbetare kunde börja 
använda så snabbt och effektivt som möjligt. ”Vi tycker särskilt 
mycket om deras användarfokus, som gör det enkelt för vår 
personal att acceptera och börja använda systemet på en gång”,                  
förklarar Daniel.

SAMARBETE NÄR DET ÄR SOM BÄST
 ”Efter att avtalet med Calabrio var undertecknat var lösningen 
i gång på mindre än fem månader. Vi stötte inte på några hinder 
eller komplikationer – det var en smidig, effektiv implementering”,   
säger Daniel.

”Vi vill särskilt berömma teamet för deras genomgående höga nivå 
av gensvar – de reagerade till exempel snabbt vid minsta avvikelse”, 
kommenterar Daniel.

Calabrio-konsulten Per-Arne Karlsson, som ledde Telia genom hela 
processen, säger: ”Vi hade ett mycket nära samarbete under hela 
implementeringsfasen – något som var väldigt bra för oss båda. 
Faktum är att vi fortfarande samarbetar kring produktutveckling 
och kommer att fortsätta med det.”

UPPFYLLER BEHOVEN OCH MER DÄRTILL  
”Calabrio har tillgodosett alla våra behov” säger Daniel. ”Det som 
har påverkat våra resultat allra mest är att det är så enkelt för vårt 
WFM-team att använda lösningen och ändra prognostiserade 
data.” Daniel och hans team har sett en enorm förbättring tack vare 
optimeringen av scheman. Dessutom är medarbetarnas följsamhet 
hög och fortsätter att vara det.

SNABBA REAKTIONER – MED ÖVERBLICK
I REALTID
”Den höga nivån och användarvänligheten i Calabrios intraday-
program gör det möjligt för oss att reagera direkt på de 
förändringar som ständigt sker i ett kontaktcenter – till exempel 
att medarbetare sjukanmäler sig, behöver sluta tidigare för att 
hämta sjuka barn från förskolan eller till och med säger upp sig 
med kort varsel”, säger Daniel. ”Allt är automatiserat och går att 
genomföra på nolltid.”

EN FÖRNYAD BUTIKSUPPLEVELSE – 
FÖRBÄTTRADE KUNDINTERAKTIONER 
PÅ ALLA NIVÅER  
Utöver arbetet med att förnya och optimera kundupplevelsen på 
sina kontaktcenter har Telia arbetat med att förbättra kundernas 
upplevelse i butik. Efter att ha sett fördelarna med Calabrio WFM 
på sina kontaktcenter beslöt sig Telia för att samarbeta med WFM-
leverantören på nytt, men denna gång kring butiksbemanning.

När man undersökte hur WFM hade förbättrat kundservicen 
i butikerna upptäckte man att medarbetarnas tillgänglighet 
hade ökat, vilket medförde att kundernas väntetid minskade 
med 14 %. Denna ökade tillgänglighet till följd av automatiserad 
schemaläggning tredubblar affärsvärdet för företaget: förbättrad 
kundservicenivå tack vare kortare köer, ökad försäljning eftersom 
färre kunder går förlorade på grund av långa väntetider och 
nöjdare medarbetare tack vare ett jämnare försäljningsschema.

MEDARBETARNAS GLÄDJE ÖVER ATT 
KUNNA PÅVERKA
För de runt 4 000 agenter som använder de många moduler 
som numera finns tillgängliga är det särskilt en funktion som är 
särskilt uppskattad – självserviceverktyget för att ansöka om 
ledighet online. Återkopplingen sker snabbt och helt automatiskt, 
vilket är en stor fördel för medarbetare när de ska planera                         
familje - och fritidsaktiviteter.

Dessutom uppskattar de möjligheten att kunna ange vilka 
arbetspass de helst vill ha. Undersökningar som har genomförts av 
Telia bekräftade hur viktigt medarbetarna tycker det är att själva 
kunna påverka sina scheman.

”Vi utmanade och hjälpte varandra och hittade 
lösningar gemensamt. Det är precis det vi uppskattar 
i ett partnersamarbete.” 
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UTMANINGAR UTOMLANDS OCH FRAMTIDA MÖJLIGHETER
Kontaktcenterbranschen står inför många utmaningar, varav en är att verksamheten har dåligt rykte i vissa delar 
av världen. ”Vi arbetar mycket hårt med att försöka förändra denna syn på branschen genom att lära och göra 
det möjligt för medarbetarna att själva styra sitt arbete i så hög utsträckning som möjligt – exempelvis genom att 
välja sina egna arbetstider. Calabrios lösning passar perfekt för det”, säger Daniel.

”Nästa steg som vi förutser är att medarbetarna själva ska kunna göra ändringar i schemat, exempelvis genom 
att flytta på raster eller arbeta mer administrativt vid behov – samma dag som behovet uppstår. Vi ser även en 
möjlighet att butiksmedarbetarna i framtiden under lugnare perioder ska kunna delta i Telias digitala kunddialog 
(via e-post och chatt) via ACE Premium Cloud.”

INGET MINDRE ÄN FÖRSTKLASSIG SERVICE
Vilket blev då resultatet av att Telia siktade högt och implementerade Calabrio WFM? Kontaktcenter och butiker 
som fungerar smidigt och ger kundservice av högsta kvalitet. ”Calabrio? De lovade och de levererade”, säger 
Daniel avslutningsvis.

LÄS MER OM CALABRIO WFM.
GÅ IN PÅ CALABRIO.COM

http://www.calabrio.com
http://www.calabrio.com

