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Når du skal gøre op med tung oplæringstid, for mange omstillinger 
eller lang betjeningstid, er det vigtigt, at du tager et kig indad og stiller 
dig selv spørgsmålet: Hvad er det, der gør, at vi ofte har kunder i røret 
i lang tid og nogle gange ender med at lave fejl? Ofte handler det om, 
at medarbejderne i kundeservice simpelthen ikke har svarene på de 
spørgsmål, der bliver stillet. Det er der i stedet et hav af eksperter 
rundtom i virksomheden, som har styr på. Desværre ender det typisk 
med masser af viderestillinger, og nogle gange kan medarbejderne 
også have svært ved at gennemskue, hvem det egentlig er, der sidder 
med svaret. Dertil kommer, at et svar ikke bare er et svar. Ethvert svar 
handler om at skabe en god kundeoplevelse og samtidig sikre, at man 
straks får afklaret kunden eller får denne over på fx selvbetjening mv.

Vi vil anbefale, at du får implementeret en vidensløsning, hvor du får sat 
virksomhedens viden i system og får det distribueret ud til de relevante 
medarbejdere. Med en rigtig vidensløsning har man altid det rette, gode 
svar ved hånden. Lyder det kompliceret?
Bare rolig. Jeg vil i denne guide vise dig hvordan.

Med en uddannelse i datalingvistik og deltagelse i over 100 
vidensprojekter i kundecentre har jeg oparbejdet en solid erfaring inden 
for vidensdeling. I denne guide vil jeg komme ind på, hvilke udfordringer 
løsningen gør op med, og komme med helt konkrete eksempler fra den 
virkelige verden.

Forord

Rigtig god læselyst!
MARTINE KOEHLER ANDERSEN
Martine Koehler Andersen
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Knowledge management, vidensløsning, 
vidensdeling. Ja, kært barn har mange 
navne, men begreberne betyder det 
samme. Vidensdeling handler i bund og 
grund om det, ordet så fint siger. At dele 
viden. Det kan virke rigtig banalt og som 
en selvfølge. Men vidensdeling er guld 
værd for enhver virksomhed.

Vidensdeling handler om at samle 
al viden i en og samme løsning. I 
kundeservice kan medarbejderen blive 
mødt af spørgsmål, vedkommende 
sagtens kan svare på. Men 
medarbejderen støder helt sikkert også 
ind i flere spørgsmål, som kræver, at der 
bliver hevet en kollega med ekspertviden 
indover.

Med en god og velimplementeret 
vidensløsning er det muligt at 
gøre kundeserviceafdelingen mere 
selvkørende, betjeningstiden bliver 
afkortet, og der bliver skåret gevaldigt 
ned på fejl. Det er selvfølgelig en 
proces, der kræver, at man kan samle 
al relevant information og får den 
distribueret ordentligt.

01. Indledning

01



02

En virksomhed danner typisk 
rammerne for en hel masse viden, 
fordelt hos forskellige medarbejdere. 
Der er ingen, der forventer, at enhver 
medarbejder er ekspert inden for alle 
områder i virksomheden. Typisk er 
der forskellige medarbejdere, som har 
specialiseret sig inden for bestemte 
områder og derfor er eksperter inden 
for en bestemt gren af det, som 
virksomheden tilbyder.

Som kundeservicemedarbejder kan det 
være rigtig svært at sidde på en post, 
hvor der udefra er en forventning om, 
at man sidder med alverdens viden. 
Især fordi et opkald tit ender med, at 
medarbejderen bliver nødt til at sende 
kunden videre til en ekspert, som ved 
noget inden for området. Nogle gange 
kan medarbejderne også være i tvivl 
om, hvem de lige helt præcis skal gå til. 

Det gør arbejdsgangene komplicerede 
og ustrukturerede.

Hvis I gerne vil gøre 
kundeserviceafdelingen til en stærk og 
selvstændig muskel, skal I nedbryde de 
her vidensmonopoler, som befinder 
sig i virksomheden. I stedet for at 
enkelte personer sidder tungt på en 
bestemt viden skal den deles med 
samtlige medarbejdere i kundeservice. 
Hvis medarbejderne selv kan tilgå al 
information, slipper de for at skulle 
sende kunden ud på den helt store 
viderestillingsrejse, som både er 
tidskrævende og et irritationsmoment.

Lad mig vise dig, hvordan I gør 
jeres kundeservice til en stærk og 
selvstændig muskel, med et helt 
konkret virksomhedseksempel:

02. Gør kundeservice til en 
stærk og selvstændig muskel



03. CASE 
Organisering efter viden

 OPSUMMERING

Sådan gør du kundeservice til  
en stærk og selvstændig muskel:

Nedbryd vidensmonopolerne i virksomheden. 

Udarbejd et videnstræ, og sæt det i system.

Gør al viden tilgængelig for medarbejderne i kundeservice.

DLG-koncernen er en af Europas største grovvareselskaber og har derfor en stor 
berøringsflade inden for landbrug. Inden DLG hoppede ud i en vidensløsning, 
var virksomhedens kundecenter opdelt i forskellige regioner. Det betød, at det 
var vanskeligt, når der blev ringet ind til callcenteret i Region Syddanmark, og der 
blev spurgt til en bestemt type foder til grise. For specialisten inden for dette felt 
sad i Region Nordjylland. Det var ikke unormalt, at en kunde skulle igennem tre 
viderestillinger.

DLG var opsat på, at der skulle findes en ny løsning. Udfordringen var bare, hvad 
løsningen skulle være. De vidste, at de gerne ville have et samlet callcenter, så det 
ikke længere skulle regionsopdeles. I samarbejde med Responza fik DLG lagt en 
plan for en god vidensløsning. Der blev udarbejdet et videnstræ, hvor hver gren 
repræsenterede et specielt område. Herefter blev der noteret, hvilke spørgsmål 
kunderne typisk stiller.

Resultatet af hele processen blev, at DLG i stedet for at være regionsopdelt 
blev opdelt efter viden. Når kunderne ringer ind i dag, bliver de sendt hen til en 
bestemt gren, afhængigt af hvad deres spørgsmål omhandler. Søger kunden et 
svar om kvæg, får kunden straks kontakt til en fra dette område. Callcenteret 
er i dag gjort frit af tidskrævende viderestillinger, og samtlige medarbejdere i 
callcenteret har hver især adgang til al den information, der findes inden for 
deres bestemte område.
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Oplæring af medarbejdere kan være en 
tidskrævende proces, men det er i den 
grad en nødvendighed. Medarbejderne 
skal klædes godt på, så de bedst muligt kan 
varetage virksomhedens interesser. I en 
kundeserviceafdeling skal der også oplæring 
på. De nye medarbejdere skal rustes til at 
kunne svare på rigtig mange forskellige 
spørgsmål. Hvis ikke de selv kan svare på 
spørgsmålene, skal de vide, hvor de skal 
sende kunden hen.

Nogle virksomheder har mere travlt 
i perioder. Derfor kan behovet for 
medarbejdere i kundeserviceafdelingen også 
variere. Oplæringsprocessen kan trække 
tænder ud – både rent tidsmæssigt og i 
udgifter. 
Med den rette vidensløsning kan du faktisk 
skære en del ned på den tid, du bruger på 
oplæringen.

Med en velimplementeret vidensløsning 
kan I altså skære kraftigt ned på oplæring. 
Det, I skal gøre, er at samle al jeres viden 
ét sted, strukturere den logisk og skabe de 
rette processer for vedligehold af viden. 
Gør det nemt for jeres medarbejdere 
at tilgå den rette viden og processer for 
kundehåndtering, så de ikke skal ud i det helt 
store oplæringsforløb.

Jeg vil her vise jer, hvordan det kan 
fungere i praksis, med et konkret 
eksempel: 

04. Spar  
ressourcer  
på oplæring
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05. CASE 
Nye medarbejdere kommer 
hurtigt ombord og bidrager  
fra første dag 

 OPSUMMERING

Sådan skærer du ned på oplæringen:

Saml al jeres viden i en 
og samme database.

Gør det nemt for  
medarbejderne at tilgå  

informationerne. 

Det er ikke nogen overraskelse, at transportfirmaet Bring har mere travlt i nogle 
perioder end andre. Når kalenderen rammer november og december, er der fart 
på. Black friday og julen får nethandlen til at eksplodere. Det betyder også, at i 
slutningen af året har Bring fire gange så mange siddende i kundeservice som 
normalt.

Med alle de vikarer blev der før i tiden brugt masser af tid på oplæring. Alle 
de nye medarbejdere skulle introduceres til virksomhedens arbejdsgange og 
oplæres i alle de forskellige spørgsmål, de kunne blive stillet af kunderne. Det 
siger sig selv, at det samtidig også var en dyr udgift. 

Med en vidensløsning fik Bring sat al deres viden i system og gemt i en og samme 
database. De kan nu hive 50 vikarer ind og sende dem direkte ud i marken. I 
stedet for at bruge en uge eller mere på hele onboarding-processen kan de bruge 
deres ressourcer et andet sted.
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Når kunderne ringer til en kundeserviceafdeling, er det oftest med forventningen 
om at få en hurtig betjening. Det kan være et stort irritationsmoment for kunden, 
men også for medarbejderen, at sidde fast i en lang samtale, som måske 
træder lidt vande. Det er samtidig også trættende at skulle igennem et hav af 
viderestillinger. Kunderne forventer et hurtigt og præcist svar – da det jo er 
virksomheden, som er eksperten.

Måske har du selv et overblik over, hvor lang tid dine medarbejdere i gennemsnit 
bruger på at betjene en kunde? Hvis I får struktur over jeres viden, er det faktisk 
muligt at skrælle en god portion af betjeningstiden af. 

Hvis I sikrer, at medarbejderen har svarene inden for en overskuelig rækkevidde, 
betyder det, at når en kunde ringer med et spørgsmål, skal medarbejderen 
blot søge efter svaret i jeres database. Er forarbejdet gjort godt, ligger svaret 
helt sikkert og venter på medarbejderen, og så kan samtalen lukkes lynhurtigt. 
Resultatet er, at din medarbejder enten har tiden til at betjene flere kunder 
hurtigere eller har tid til at tage sig af andre opgaver.

Jeg vil her komme med et helt konkret eksempel på, hvordan en konkret 
organisation fik skåret markant ned på betjeningstiden: 

06. Forkort betjeningstiden 
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 OPSUMMERING

Sådan forkorter du betjeningstiden: 

01

02

Saml al viden på samme platform.

Sørg for, at alle medarbejdere kan tilgå informationerne.

07. CASE 
Fra 48 minutter til 11 minutter
Lang betjeningstid og masser af 
viderestillinger, indtil den rigtige 
medarbejder bliver opsnuset, er 
noget, der rammer rigtig mange 
virksomheder. En større offentlig 
foranstaltning var tidligere udfordret 
på lange samtaler med borgere, som 
kom med forventningen om at få svar 
på alverdens spørgsmål hurtigt. Det 
var en hektisk situation, og borgerne 
blev stillet videre rigtig mange gange. 
Den gennemsnitlige betjeningstid lå 
desuden på hele 48 minutter.

Der skulle andre boller på suppen, hvis 
ikke det hele skulle krakelere. Derfor 
blev der også hurtigt sat gang i en 
vidensløsning. Det hele blev sat i værk 
i et højt tempo, og derfor var løsningen 
også hurtigt oppe at køre. Al viden blev 
samlet i samme database, og resultatet 
blev, at samtlige medarbejdere fik 
adgang til al information. 

Det var slut med at sende borgerne 
frem og tilbage mellem kollegaerne, 
og betjeningstiden blev skåret fra 48 
minutter til 11 minutter.

Med reducering på hele 77 % af 
betjeningstiden stod det samtidig også 
klart, at der ikke længere var behov for, 
at der sad så mange medarbejdere på 
posten. I stedet kunne de pille omkring 
halvdelen fra og sende dem over til 
funktioner, hvor de kunne gøre mere 
gavn.
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Fejl er noget, de fleste frygter. Men fejl 
sker, og det er ikke noget, vi kan komme 
uden om. I kundeserviceafdelingen er 
fejl også uundgåelige. Der er altid en lille 
frygt for, at man kommer til at give et 
forkert svar eller information, som ikke 
helt stemmer overens med det, man 
f.eks. har skrevet på sin FAQ-side, eller 
det, der popper op i chatbotten.

Den bedste måde at undgå fejl på er at få 
ensrettet al jeres viden og informationer 
– både internt og eksternt, så I samler 
al jeres viden samme sted og får den 
forbundet med alle jeres kanaler. Når en 
information ændrer sig, behøver du ikke 
være nervøs for, at den skal ændres flere 
steder.

Når I giver de samme informationer på 
samtlige kanaler, er resultatet, at jeres 
afdeling reducerer fejl markant. Når 
først jeres viden er valideret, sikrer I, at 
kunderne får nøjagtig det samme svar, 
uanset om de ringer ind, får besked i 
chatbotten eller selv finder informationen 
på hjemmesiden.

Er du nysgerrig på, hvordan det kan 
flaske sig i den virkelige verden? Jeg 
kommer her med et helt konkret 
virksomhedseksempel:

08.  
Få ensrettet  
svar på  
alle kanaler  
og undgå fejl  
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09. CASE 
Ensrettet svar og viden på alle 
servicekanaler fra en og samme 
artikel

Inden Skandinaviens største byggemarked gik ind i en 
vidensdelingsløsning, havde det et hav af informationer 
fordelt på forskellige kanaler. Det havde ét svar i en 
mailskabelon, et andet svar i en chat, et tredje svar i 
FAQ’en og et helt fjerde svar i de interne arbejdsgange. 
Det giver sig selv, at det gav nogle store udfordringer i 
forhold til at få ensrettet de informationer, som blev givet 
til kunderne.

Igennem en vidensløsning fik byggemarkedet sørget for, 
at al dets information var ens. Uanset om det var på den 
ene eller den anden kanal. Alle kanalerne er blevet koblet 
sammen, og det har gjort, at når der ændres noget på 
en artikel, bliver det opdateret på alle kanaler samtidigt 
– i online-FAQ, mail, chat og telefonsvarer såvel som 
arbejdsgang. Det kunne være et skift fra én logistikløsning 
til en anden, så skal den information blot ændres et 
enkelt sted.
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 OPSUMMERING

Sådan undgår du fejl:

01

02

Saml al viden i én vidensløsning.

Ensret al jeres viden ved at forbinde vidensløsningen til alle kanaler. 

Det er en stor fordel for en virksomhed, som navigerer på 
så mange forskellige platforme. Det har gjort arbejdsgangen 
meget lettere for medarbejderne, kundetilfredsheden er 
steget, og mængden af fejl er dalet.
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10. TJEKLISTE 
Få succes med vidensdeling  

Vision og organisation: Få defineret retningen for vidensløsningen.

Kalibrering: Finpudsning af hele vidensløsningen.

Vidensdeling i praksis: Få fastlagt alt det praktiske i forbindelse  
med videns- og forvaltningsløsningen.

Viden i løsningen: Lav et videnstræ, og få struktureret  
al den viden, der skal videreformidles.
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11. Få et gratis analysemøde 
Responza har arbejdet med et væld af forskellige virksomheder, 
som har ønsket at få struktur over deres viden. Vi har hjulpet 
kundeserviceafdelinger, som har stået i situationer, hvor der ikke har 
været konsensus omkring de svar, der er blevet videregivet til kunderne, 
og hvor fejl i formidlingen har fyldt rigtig meget.

Skal vi hjælpe dig med at udarbejde den rette vidensløsning for lige netop 
din virksomhed? Så vil vi gerne tilbyde dig et gratis analysemøde på 45 
min. Mødet er helt uforpligtende. På analysemødet vil vi tage et kig på 
din virksomheds nuværende kundeservice-setup, og vi vil komme med 
forslag til, hvad den rette vidensløsning er for jer.

BOOK HER

Har du lyst til at vide mere om, hvad vi kan  
gøre for dig og din kundeserviceafdeling?  

Så tøv ikke med at kontakte os!

Scandinavia’s leading  
knowledge platform

DIRECTOR & CO-FOUNDER DIRECTOR & CO-FOUNDER
MARTINE KOEHLER ANDERSEN JIMMI HANSEN 

Martine Koehler Andersen Jimmi Hansen

https://www.responza.dk/book-analysemode?lang=en
https://www.responza.dk/book-analysemode?lang=en
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