
Kreativ användning av Calabrios talanalys  
och utbildning i genuina ursäkter nästan 
halverar antalet eskalerade samtal,  
samtidigt som medarbetarnöjdheten ökar.

MÅL
Genom att erbjuda funktionerna och fördelarna hos en stor nationell aktör, kombinerat med den kundcentrerade inställningen hos ett lokalt företag, bibehåller 

Bluegrass Cellular den högsta kundnöjdheten av alla leverantörer i centrala Kentucky. Den här kundcentrerade inställningen gör att kontaktcentrets chefer ständigt 

söker efter nya sätt att förbättra kundservicen hos Bluegrass Cellular.

Efter att ha deltagit i en föreläsning om genuina ursäkter hos ICMI (International Customer Management Institute) misstänkte cheferna att de kunde skapa mer 

genuina kundinteraktioner genom att förbättra kvaliteten på de ursäkter som kontaktcentermedarbetarna gav kunderna. De ville:

• förbättra kundlojalitet och -retention enligt RSAT-resultaten (Representative Satisfaction)

• stärka medarbetarnas emotionella intelligens, enligt kvalitetssäkringsresultaten

• minska antalet eskalerade samtal (vilket i sin tur skulle bidra till ökad effektivitet).



ANALYS OCH VIKTIGA INSIKTER
För att mäta den nuvarande effektiviteten i medarbetarnas ursäkter bestämde 

sig cheferna för att köra de olika ursäkterna som medarbetarna använde i 

Calabrios talanalys, för att få en förståelse för hur styrkan och genuiniteten i 

medarbetarnas befintliga ursäkter uppfattades. Här ingick uttryck som:

• ”Jag är ledsen för det”

• ”Jag är ledsen”

• ”Jag ber om ursäkt för det”

• ”Ursäkta”

Resultaten var skrämmande. I stället för att säga ”Jag är ledsen” som en genuin 

ursäkt använde välmenande medarbetare ofta de här fraserna som ett sätt att 

pausa konversationen.

LÖSNING
Genom att tillämpa de kunskaper om genuina ursäkter som de fått hos ICMI 

kunde kontaktcentrets chefer snabbt skapa ett anpassat utbildningsprogram för 

hela kontaktcenterteamet, med konkreta exempel på lämpliga ursäkter. Det nya 

programmet lär kontaktcentrets medarbetare att: 

• bekräfta ärendet eller problemet som kunden upplever

• kort förklara vad som har orsakat det

• ge en genuin ursäkt för det inträffade.

De medarbetare som behövde ytterligare hjälp fick även individuell utbildning 

anpassad efter deras specifika behov.



”Det är en förlorad 
möjlighet om du har en 
halv miljon inspelade 
samtal men saknar 
tillgång till ett 
verktyg som gör att 
du kan använda dem 

för att uppnå märkbara 
förbättringar.”

— ROBIN FENTRESS,  
DIRECTOR OF CUSTOMER SUPPORT

RESULTAT
Det nya programmet gjorde att tomma ursäkter från medarbetare omedelbart 

minskade med hela 40 %. Genom att försäkra kunderna om att medarbetarna har 

hört och förstått deras problem – och tydligt förmedla hur Bluegrass Cellular kommer 

att åtgärda dem snabbt och fullständigt – minskade antalet eskalerade samtal med 

45 %, de formella kundklagomålen minskade med 43 % och medarbetarnöjdheten 

ökade med 26 %.

Faktum är att utbildningsprogrammet för genuina ursäkter som utvecklades av 

kontaktcentrets chefer visade sig så givande att det nu har blivit ett krav för alla 

nyanställda på Bluegrass Cellular att gå utbildningen.

 40 % FÄRRE TOMMA URSÄKTER FRÅN MEDARBETARE

 45 % FÄRRE ESKALERADE SAMTAL

 43 % FÄRRE KUNDKLAGOMÅL

 26 % HÖGRE MEDARBETARNÖJDHET

 5 % BÄTTRE KVALITETSÖVERVAKNINGSRESULTAT


