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Hvilken tone møter du og dine ansatte kundene med? 
 
Mange undersøkelser, fra inn- og utland, bekrefter at den emosjonelle delen av en 
kundeopplevelse har stor betydning for kundenes tilfredshet. Det gjelder både når du 
ringer til et kundesenter, chatter, skriver epost, treffer en medarbeider i butikken eller får 
besøk av en håndverker hjemme. Hvilke retningslinjer har du og din virksomhet for hvilken 
«tone» alle ansatte, uansett rolle og stilling, skal møte kunder med? 
 
Det er ikke lengre godt nok å gjøre tingene riktig. Å løse kundens problem er en forutsetning, 
men det er måten vi svarer og møter kundene på som i stor grad påvirker totalopplevelsen, 
det etterlatte inntrykket, og til slutt det kritiske gjenvalget av deg som leverandør. 
 
Er dette noe som blir diskutert i din virksomhet? Trent på? I kundesenteret, i 
markedsavdelingen eller i andre enheter som betjener kunder både muntlig og skriftlig? 
Evner vi å begeistre kundene i måten vi gjennomfører dialogen og kundemøter på? 
 
Dersom en medarbeider møter en kunde med en dårlig tone i dialogen, vil den 
informasjonen som blir gitt – uansett hvor nyttig den måtte være, bety lite eller ingenting 
fordi kunden hadde en dårlig opplevelse. En god kundeopplevelse må dermed bygges opp 
rundt en god og hyggelig «tone». 
 
Å speile kunden 
 
Begrepet «å speile kunden» gjelder den dag i dag. Noen kunder ønsker en uformell tone, og 
da må en medarbeider i kundeservice å bruke ord og uttrykk som «matcher» kundens 
språkbruk. Andre kunder er mer formelle, og de må møtes på samme måte. Dette er fullt 
mulig å få til, og trene på, når det gjelder telefon og chat. E-post er i utgangspunktet en litt 
mer formell kanal for kommunikasjon, som også i større grad kan brukes som 
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dokumentasjon i en dialog. Det setter litt andre krav til måten man uttrykker seg på. Det 
anbefales ikke å bli for uformell.  
 
Riktig tone i dialogen er også en utfordring når det gjelder automatiserte løsninger, 
eksempelvis med bruk av chatbot. I hvilken grad skal man, og kan man, ta høyde for riktig og 
kundetilpasset tone i måten man svarer på her? 
 
I utgangspunktet bør ambisjonen være i så stor grad som mulig at kundeveiledere på et 
kundesenter og butikkansatte, som møter kunden ansikt til ansikt, tilpasser tonen til den 
kunden de betjener der og da på en måte som er naturlig og innenfor de rammen 
virksomheten har satt. 
 
La kulturen skinne gjennom i dialogen 
 
Det er også viktig at kunden får en opplevelse av den kulturen som preger den virksomheten 
du representerer. Hvilken standard har du og dere satt for den tonen dere ønsker å ha i 
dialogen med kundene? På hvilken måte sikrer dere at den kulturen dere har reflekteres og 
smitter over på kundene, slik at de får oppleve den positive energien som dere ønsker å 
formidle? 
 
Har dere virkelig definert kulturen i kundesenteret, eller for bedriften totalt sett, også sett i 
lys av den «tonen» dere møter kundene med? Eller hverandre? Eller andre 
samarbeidspartnere? Det er en øvelse som anbefales. 
 
 
Artikkelen er inspirert av et LinkedIn innlegg fra Thomas Laird 17.juni 2020. 
 


