Hvem har taget min kaffe? – En lille bog om kundeoplevelser
1.. udgave, 1. oplag. 2020
Copyright © 2020 Forfatteren & Spintype
Forfatter: Tomas Lykke
Grafisk opsætning: Spintype.com
Omslag: Per-Ole Lind
Tryk: AKA Print A/S
Publiceret med: Spintype.com
Redaktør: Mette Bove-Nielsen
Tegninger: Erik Petri
Korrektur: Jens Lyng
Isbn print: 9788771920604
Isbn pdf: 9788771920611
Isbn epub: 9788771920628

Indholdsfortegnelse
Forord

5

1:

Byens bedste stemning

13

2:

Sådan har vi altid gjort!

26

3:

Vilde planer

37

4:

Mål og mersalg

48

5:

Hvem har taget min kaffe?

59

6:

Den store nedsmeltning

71

7:

Hvor blev kunderne af?

81

8:

Lyt til kunderne

91

9:

Et formål større end os selv

10: Involvering og lokalt ejerskab

101
111

11: En positiv spiral

120

Efterskrift

132

Forord
Vi kender alle det med den gode og den dårlige
kundeoplevelse. Vi er sjældent i tvivl, når den sidder lige i skabet. Det samme gælder, når vi har
haft en dårlig kundeoplevelse. Når vi taler om
kundeoplevelser, handler det nemlig om følelser,
dvs. den følelse man efterlades med, når handlen
er slut; ”Hvordan blev jeg modtaget?” ”Var det
nemt?” ”Fik jeg det, jeg forventede?” ”Blev mine
forventninger overgået?” og helt generelt: ”Følte
jeg mig som en betydningsfuld kunde, eller var
jeg bare et nummer i køen?”
Kundeoplevelser er mere end bare følelsen af at
blive behandlet godt. Jo bedre kundeoplevelse,
des større chance for at kunden kommer igen. Og
loyale kunder er guld værd. Der er en klar kobling
mellem kundeoplevelser og butikkens finansielle
resultater. Loyale kunder forbliver kunder længere end andre kunder. Det betyder, at man samlet set har en større total omsætning på loyale
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kunder. Derudover køber de mere, dvs. de køber
flere produkter end andre kunder. Man siger i
praksis, at der er en større ”Share of wallet” hos
de mest loyale kunder. Derudover anbefaler de
loyale kunder også forretningen til andre, hvilket
betyder, at de er med til at skabe nye kunder. I
økonomiske termer betyder dette, at man kan
have en indtjening, der er 3-5 gange så høj på
loyale kunder ift. andre kunder. Hertil kommer,
at det er væsentligt billigere at servicere loyale
kunder, ganske enkelt fordi de kender forretningen bedre, og fordi der på forhånd eksisterer et
højt tillidsniveau.
Der er god forretning i at holde på sine eksisterende kunder. Det koster meget mere at skabe
nye kunder end at holde på eksisterende kunder.
Afhængigt af, hvilken branche man kigger på,
kan det vare mellem 1 og 4 år før man tjener
penge på nye kunder, simpelthen fordi det er dyrt
at få nye kunder ombord i form at omkostninger
til salg og service.
På tværs af brancher som eksempelvis forsikring,
bank, tele og energi mister man mellem 10 og
30% af kunderne om året. Så det siger sig selv, at
der er et stort potentiale i at arbejde med kundeoplevelser. Vores beregninger viser, at man kan
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reducere sine omkostninger med hele 10%, hvis
blot kundeafgangen reduceres med 2% point.
Dertil kommer, at der er en stærk sammenhæng
mellem kunde- og medarbejdertilfredshed. Dvs.
at glade kunder også beviseligt giver gladere medarbejdere – simpelthen fordi det er væsentligt
sjovere at gå på arbejde et sted, hvor man har
mulighed for at skabe glade kunder.
Ikke desto mindre har hovedparten af danske
virksomheder problemer med at sikre tilfredse og
loyale kunder. Analyser viser, at kundetilfredsheden på tværs af brancher, med få undtagelser,
faktisk er gået tilbage over de senere år. Dette kan
hænge sammen med at kundernes forventning til
service stiger i takt med at kunder stiller krav om
enkelhed og mere personlig service. Hvis man vil
holde på sine kunder, er det ikke tilstrækkeligt at
gøre kunderne tilfredse. Der skal noget mere til,
og derfor er det afgørende, at man hele tiden
hæver barren for, hvad man definerer som ”den
gode kundeoplevelse”. Netop dette afsæt er baggrunden for denne bog.
Formålet med denne bog er at inspirere om, hvad
der skaber de bedste kundeoplevelser, og samtidig at give nogle idéer til, hvordan man får skabt
en ægte kundeorienteret virksomhed. Jeg gør det
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fordi jeg er passioneret omkring kundeoplevelser,
og gerne vil dele mine erfaringer.
Lad os springe ind i den verden, hvor min historie
finder sted. Denne bog foregår på en kaffebar. Du
har formentlig prøvet at være på besøg i nogle af
de store globale kæder eller på et af de mere
autentiske og intime steder, som typisk er beliggende centralt i midtbyen i hvilken som helst
større by. Denne bog finder sted i sidstnævnte.
Jeg er inspireret af mit besøg hos Kristoffer
Hasløv, indehaver af Street Coffee i Aarhus. Jeg
husker i særlig grad stemningen på kaffebaren,
for slet ikke at tale om medarbejderen Albertes
fantastiske filterkaffe, der efter min mening
smagte præcis som filterkaffe skal smage. Kristoffer Hasløv har tidligere været ansat i store
internationale kaffekæder i England, f.eks. Seattle
Coffee Company og Starbucks, men som han fortalte mig: ”Jeg synes at servicen i de store kæder
blev alt for upersonlig. Jeg havde lyst til at skabe
et sted, hvor stemning og kundeoplevelsen var i
højsædet”. Dette har været afsættet for at Kristoffer tilbage i 1995 åbnede sin egen kaffebar. Tak til
Kristoffer, som har været med til at inspirere mig
til indholdet i denne bog. Tak for god kaffe. I
øvrigt vil jeg også gerne takke Søren Strunk-
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Sørensen, Peter K. Hansen og Sune Holm for
input. En helt særlig tak til Henrik Ørholst, som
har givet personlig sparring og udfordret mig på
bogen.
Nok om Street Coffee. Nu skal vi tale om
ALBERTS, som kaffebaren i min historie hedder.
Historien er opdigtet, og derfor er ingen af personerne i historien virkelige personer.
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