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“Experience Management (XM) is the process of monitoring every 
interaction people experience with a company in order to spot 
opportunities for improvement”

Vad är Experience Management?

-



50 år

5 år

Ökad förändring 



Beteende Följder

Kunder som lämnar pga. 
Negativa upplevelser

Churnkostnad, pga. Negativa
upplevelser66%

Anställda som sager upp sig varje
månad pga. Negativa upplevelser2M

Missnöjda kunder som berättar för
andra om sina negativa upplevelser66%

Kunder som sager att de skulle kunna
tänka sig att betala mer för en bättre
kundupplevelse

66%

Förlorad personalproduktivitet
pga. Minskad motivation

Spenderas på
produktutveckling

Spenderas på outsourcad
marknadsundersökning

$1.6T

$55B

$499B

$40B

80%

Av VD:ar tror de levererar en
extraordinär upplevelse

8%

Av kunder
instämmer





av
konsumenter säger att de upplevelser de får av bolag genom digitala

kanaler inte är tillräckligt bra



Vad som händeVarför saker händer

Closing the experience gap
Länka samman X+O



The system of actions 

”That turns customers 
into fanatics”

”That turns brands into 
religion”

”That turns émployees 
into ambassadors”

”That turns products 
into obsessions”



¾





Kundens uppfattning och känsla kan 
förändras genom ett ögonblick. Det 
är viktigt att hela tiden ta pulsen 
över alla tillgängliga kanaler.

Förstå er X&O data för att 
identifera experience gaps och 
generera insikter  

Agera fort och se till att göra det 
rätt!  

Understand 
gaps & 
drivers

Plan & take 
action

Listen & 
measure 

continuously



Lyssna & samla X-data i varje tillgänglig kanal
- Listen

Website Feedback

Call Center Recordings

Facebook Chat

App Feedback

Reviews

Support Survey

Product feedback

Automated 
Actions + 
Workflows



Nå en ny nivå av insikter genom Qualtrics Dashboards
- Understand

﹢ Roll baserade dashboards
﹢ Integrera O-data
﹢ AI baserad text analys
﹢ Predictive analytics



Act - Ta agerandet och samarbetet till nästa steg

﹢ Key driver analysis fastställer fokusområden för att 
förbättra kundresan. 

﹢ Automatiserade workflows säkerställer att rätt uppgift 
går till rätt team, i rätt kanaler

﹢ Realtidsvarningar när viktiga mätvärden hamnar under 
vad som är accepterat







WE YOU US

Hur kan itelligence hjälpa er?

Lokala
Alltid nära er

One stop-partner
Project management, front-end, 
back-end, integrations. 
Vad det än er så kan vi hjälpa er

XM Expertise
In-depth business knowledge 

Delade värderingar
Förstår era behov och fokuserar på 

långsiktiga partnerskap



Frågor & funderingar?
Hör av er så pratar vi gärna mer!
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