MAKING CONVERSATIONS FLOW

VIDEOMÖTET
– Som att träffas på riktigt, men utan att vara på samma plats!

SOM ATT TRÄFFAS PÅ RIKTIGT, MEN
UTAN ATT VARA PÅ SAMMA PLATS!
Det händer något när vi människor ser varandra. När vi träffas ansikte mot ansikte kan
mötet lägga grunden för en långsiktigt god relation. Det finns också situationer då det
underlättar att få se saker med egna ögon. För dig som kund känns det tryggt att kunna
titta på uträkningen av försäkringspremien på din skärm under samtalet, och om du är
servicetekniker blir livet oerhört mycket enklare om du kan få titta på ”sladden och den
blinkande dosan” som kunden pratar om.
En vanlig missuppfattning är att videomötet är att
jämföra med ett telefonsamtal fast med bild. Men
det stämmer inte. Ett videomöte är som att träffas
på riktigt, minus restiden. Det är lika flexibelt som
det är hållbart. Dessutom är det effektivt då möten
på distans ofta är kortare.
Video är ett snabbväxande medium. I undersökningen Svenskarna och internet från 2018 uppgav 64
procent av de tillfrågade att de använder video för
att kommunicera, en ökning med 24 procentenheter
på tre år. Allt tyder på att vi ännu bara har skrapat på
ytan av de möjligheter som finns. Betänk att i princip
alla människor sällan befinner sig långt ifrån sin
uppkopplade smartphone och att människor idag
varken vill vänta eller behöva åka någonstans för att
få hjälp. Dessutom likställer vissa myndigheter
juridiskt sett videomötet med ett fysiskt möte.

Det är också angeläget att välja en lösning som är
så enkel att använda att kunden är igång på ett
knapptryck. Det är särskilt viktigt vid spontana
möten. Gränssnittet ska vara intuitivt och mötesupplevelsen ska kännas helgjuten. För många är det
viktigt att det ska gå att växla mellan kanaler under
kundkonversationens gång och att historiken följer
med.
Under implementeringen behöver man också ta
ställning till var och för vem man ska erbjuda
videomötet. Ska det vara synligt för alla eller enbart
erbjudas vissa kunder i vissa situationer?

I detta whitepaper berättar vi hur man kan skapa
kund- och verksamhetsnytta med hjälp av
videomöten, vad man ska tänka på för att lyckas
och gläntar på dörren mot framtiden. Vi säger
välkommen till mötet – på skärmen!

TEKNIKEN MÖTER MÄNNISKAN
När man inleder arbetet med att välja teknisk
plattform för videomötet är det smart att redan från
början involvera verksamheten. Är det man planerar
genomförbart? Passar det hur man jobbar? Möter
den lösningen man tittar på kraven för framtidens
kundmöte som det ser ut hos er? Om ni planerar för
rådgivande möten över video är det bra att reda ut
om det exempelvis finns önskemål om trepartssamtal. Kanske att en tolk eller en anhörig som
befinner sig på annan ort ska vara med på mötet?
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Ge kundtjänstmedarbetaren effektiva verktyg med
möjlighet att växla mellan kanaler

SÅ LYCKAS NI MED VIDEOMÖTET
GE MÖTET RÄTT INRAMNING

SLIPSEN PÅ?

Oavsett om det är ett spontant eller ett bokat möte
behöver det ramas in på rätt sätt. Det säkerställer
att kunden får ett gott intryck, känner sig trygg och
kan koncentrera sig på det som mötet handlar om.
Om du leder ett möte och kunden ser två av dina
kollegor som står och pratar med varandra i
bakgrunden finns det en risk att det tar uppmärksamheten från mötet. Dessutom riskerar du som
håller i mötet att bli störd. Om det är ett möte som
hade skett bakom en stängd dörr i verkligheten så
ska videomötet vara inramat på samma sätt.

En bra grundregel är att personen som håller i
mötet ska ha på sig kläder som liknar dem som han
eller hon skulle ha haft vid ett motsvarande fysiskt
möte. Finare kläder är inte nödvändigtvis bättre,
utan riskerar tvärtom att skapa ett avstånd till den
du pratar med. Men är du läkare förväntar sig
kunden förmodligen en vit rock och är du banktjänsteman finns det en risk att kunden sätter kaffet i
halsen om du har på dig en hårdrocks T-shirt.

Tänk också på att miljön ska matcha verksamheten.
En patient som har ett videomöte med sjukvården
förväntar sig förmodligen att det ska vara vita
väggar, men en kund som ringer en servicetekniker
tycker att det är helt okej att det ser ut som en
sambandscentral.

Kläderna och annan utrustning som kunden ser,
som exempelvis headset, ska både matcha
varumärket och kundens förväntan. Tänk till kring
hur det blir som bäst och prata gärna med personalen om hur de ska förhålla sig. Generellt sett kan
man säga att riktlinjer är bra och att regler inte är
fullt så trevligt!

TIPS FRÅN TELIAS STUDIO

I Telias inhouse-studio spelas det varje år in 800 filmer. Det är allt från korta hälsningar
till organisationen till trendspaningar med våra experter och heldagsevent. Under
årens lopp har personalen i studion varit nere och vänt i de flesta fallgropar. Här delar
de med sig av sina bästa tips!

SÅ SLIPPER NI TRILLA DIT!
• Det är bra att sitta i en miljö där det är

konstant ljus. Om solen plötsligt lyser in från
sidan riskerar det att se ut som att halva ditt
ansikte har försvunnit.
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•

Välj enkla och enfärgade kläder och undvik
småmönstrat och randigt eftersom det
riskerar att se konstigt ut på skärmen hos
den du möter. Ränder kan exempelvis se ut
som de rör på sig.

•

Ljudkvalitén är viktigare än bildkvalitén. Ja,
du läste rätt! Om ljudet svajar blir det inget
bra möte, och bra bild kompenserar inte för
dåligt ljud. Välj en mikrofon som fångar upp
ljudet på ett bra sätt.

TRÄNA INNAN MÖTET
Visst finns det en och annan som kastar sig ut i
videomötesvärlden och levererar på topp bara
på känsla. Men så är det inte för de flesta av
oss. Det är inte ovanligt att känna ett motstånd
till att ens försöka, men med lite träning är vår
erfarenhet att de flesta både tycker att det är
roligt att lära sig något nytt och klarar det galant.

Skapa trygghet genom att gå igenom grundläggande saker som var man ska fästa blicken och
vad man ska tänka på när man gestikulerar.
Kunden ser allt vi gör. I de flesta fall är det heller
inte nödvändigt att alla som exempelvis möter
kunder i telefon eller chat också lägger till
videomöten på repertoaren. Olika människor har
olika kompetens, så välj ut dem som vill, tycker
att det är roligt och som representerar verksamheten på ett bra sätt över video.

FLER TIPS FRÅN STUDION:
SÅ LYCKAS DU FRAMFÖR KAMERAN
• Som regel kan man säga att man ska se lite

gladare ut än vad som egentligen är bekvämt
när man är framför kameran. Du behöver
använda ditt ansikte för att skicka rätt
signaler hela tiden. Det är lite skådespeleri!

•

Se till att kameran är i höjd med ögonen.
Detta är viktigt av flera anledningar. Dels ger
det inget trevligt intryck om det ser ut som vi
tittar ner på någon och dessutom ser vi
mindre snygga ut.

•

Titta inte på den du pratar med – titta in i
kameran! I studion sätter de ofta upp pilar
som pekar på kameran för att påminna. Det
här kräver ofta en hel del träning!

BOKADE MÖTEN
PROFESSIONELL RÅDGIVNING
ÖVER VIDEO

VÄLKOMMEN ATT SLÅ DIG NER!

Många organisationer som ägnar sig åt rådgivande
verksamhet erbjuder redan i dag videomöten. Det
kan vara ett ekonomiskt sätt att utveckla nya
kundsegment och nå ut till en bredare målgrupp
och den som är först på bollen i branschen får en
tydlig konkurrensfördel.

Rådgivningsmötet över video ska i så stor
utsträckning som möjligt likna det som man väntar
sig vid ett fysiskt möte. Det är exempelvis smart att
skapa en virtuell lobby eller väntrum snarare än att
låta kunden vänta i en telefonkö, och var lika noga
med att möta kunden vid rätt tid som vid ett vanligt
möte.
Tänk ”charterresa” och var övertydlig med vad som
gäller: Skriv ut dina biljetter och checka in två
timmar innan avgångstid. Lunch på planet ingår
och transferbussen kommer att stå till vänster
utanför terminalen. Kika efter Suntrips personal
med de gulröda t-shirtarnat
I många möten är möjligheten att se ett ansikte
bara viktigt i början av mötet för att etablera en
kontakt. Den verkliga nyttan är möjligheten att
kunna vända på skärmen, att kunna visa en
presentation eller exempel på hur en affärsuppgörelse skulle kunna se ut.
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MISSA INTE SMÅSNACKET!
När man träffas fysiskt så faller det sig ofta naturligt
att småsnacka lite innan mötet drar igång. Kanske
att man hämtar en kopp kaffe tillsammans eller
pratar om vädret. Även om man inte avhandlar
något viktigt så fyller småpratandet en viktig
funktion. Det är där vi etablerar en relation och
skapar en tillitsfull atmosfär.

ETT SNYGGT AVSLUT
Planera hur avslutet av mötet ska gå till så att det
känns bra. Att gå ifrån ett trevligt möte till en svart
skärm är inte optimalt. En vy som säger att nu är
mötet avslutat är ett alternativ, eller varför inte ta
chansen att låta kunden svara på en enkät. Klicka
här för att delta i vår undersökning! Då får ni
dessutom nyttig återkoppling som kan hjälpa er att
bli ännu bättre.

VIDEOMÖTEN ON THE FLY
Jo, vi kanske redan har nämnt att de flesta av oss
numera ständigt går runt med videomötesutrustning i fickan. Vi har säkert också redan påpekat att
allt fler av oss vill ha, och räknar med att få, bra
hjälp med det vi behöver när behovet uppstår. För
människor under 30 är video och god service två
av de mest självklara sakerna i världen. Och de av
oss som är lite äldre är på god väg att anpassa oss
till den nya tiden också. Affärsmöjligheterna för
”spontanmöten” över video är i det närmaste
obegränsade.
Nyckeln till riktigt bra spontanmöten är att kunden
känner sig helt trygg från första kontakten. Det är
då mötesupplevelsen börjar. Om kunden väntar på
sin tur är det bra att berätta om köplats och
uppdatera regelbundet. Kundens ska aldrig
behöva tänka tanken att hon eller han har blivit
bortkopplad. De flesta av oss har gott tålamod så
länge vi vet att allt är i sin ordning, men i samma
stund som vi tänker att något kanske inte är som
det ska blir vi nervösa.
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HUR I HE…GÖR MAN!
Då och då händer det somliga av oss att vi köper
något som vi inte lyckas montera eller installera på
egen hand. Föreställ dig hur mycket enklare det
skulle vara att få hjälp att koppla in ett modem
över video jämfört med över telefon? Då kan
supportteknikern se det vi ser och ge oss som inte
vet vad de olika kablarna heter instruktioner som
vi förstår. ”Ta den vita kabeln som ligger till vänster
och koppla in …” Den tjänsten går att erbjuda till
ett mycket lägre pris än att skicka hem en tekniker
till kunden – och tänk vad det gör för relationen
när upplevelsen är att man löste det tillsammans!
Samma tänk går att tillämpa på en lång rad olika
områden när man kan ha nytta av en expert för att
fatta bra beslut. Det kan vara när det krisar vid ett
enstaka tillfälle som i exemplet ovan, men det kan
också vara i situationer där vi behöver löpande
stöd över lång tid.

BRA FÖR VERKSAMHETEN OCH BRA
FÖR MILJÖN
Video är ett smart och effektivt sätt att möta våra
kunder, och öppnar upp möjligheten att skapa nya
värdeskapande tjänster. Allt talar för att det är ett
medium som kommer att fortsätta växa och om
man tänker till vid genomförandet är det både
enkelt och roligt att arbeta med.

OM BILDEN AVSLÖJAR FÖR MYCKET
OM MOTPARTEN
Video ger oss möjligheten att titta in i kundens eller
medborgarens hem. Du får mycket mer information
än det individen säger till dig. Dels kan du se om
personen ser pigg och frisk ut, dels får du information om personen utifrån hur det ser ut runtomkring.
Vilken information är etisk att använda, och i vilka
lägen har vi ett ansvar att agera utifrån den informationen vi får? Är det något vi får ta hänsyn till när vi
fattar beslut, och är det något som bör eller kanske
inte får dokumenteras? Hur man bäst tar sig an
dessa frågor skiljer sig mellan olika organisationer,
men det är en viktig fråga för alla att ta upp.

Men video fyller också en viktig funktion som en del
av det långsiktiga hållbarhetsarbetet. Vi spanar att
video kommer att få ytterligare en skjuts i takt med
att miljöanpassningarna går framåt.

MER INFO
Vill du veta mer om framtidens kundmöte?
Besök Telia ACE på webben!
showcase.ace.teliacompany.com
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