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Bakgrund och 
sammanfattning

Alla kedjor och varumärken be-
höver benchmarking för att iden-
[PÄLYH�ZPUH�Z[�YZ[H�M�YIp[[YPUNZT�Q-
ligheter, styrkor och svagheter. Det 
är först när man känner till sina 
svagheter som man kan fatta rele-
vanta beslut om hur  man skall pri-
oritera åtgärder för att åstadkom-
ma optimala förbättringar. Kedjan 
RHU�PKLU[PÄLYH�KL�Z]HNHZ[L�SpURHY-
na och fokusera resurserna på de 
som behöver dem mest. Det är ju 
onödigt att behandla hela kroppen 
med en stark medicin om man bara 
OHY�VU[�P�L[[�ÄUNLY�LSSLY�[]r��

+L�ÅLZ[H�RLKQLM�YL[HN�OHY�ZVT�TrS�
att alla skall uppnå en viss mini-
minivå. Alla enheter kan ha olika 
förutsättningar att nå målen, därför 
kan det behövas anpassningar av 
olika slag. Men....

Nu lanserar vi Better Business 
CX Index som ger benchmarking 
mellan kedjor inom områden som 
vi anser är 
- de viktigaste ur kundperspektiv 
för att de mäter kvaliteten på kund-
mötet
- de viktigaste ut företagsperspek-
tiv för att de mäter huruvida kedjan 
tar vara på sina möjlihgeter till mer-
försäljning som genererar bättre 
lönsamhet.

 
 ..Det är viktigt att komma 
ihåg att kunden förväntar 
sig samma service i ked-
jans alla enheter oavsett 
]HK�KL[�ÄUUZ�M�Y�PU[LYUH�
förutsättningar.  

6 butiker i de 100 största kedjeföretagen besöktes under 
hösten 2020. Mystery shoppern besvarade varje fråga med 
QH�LSSLY�ULQ��VJO�VT�HSSH�MYrNVY�ÄJR�L[[�WVZP[P][�Z]HY�Zr�R\UKL�
slutresultatet bli 100%.

0UNLU�RLKQH�ÄJR������]PK�HSSH�ILZ�R�VJO�]P�R\UKL�RVUZ[H[L-
ra enormt stora skillnader i resultaten. Kedjornas totalresultat 
pendlade mellan 32,3% -88,6%. 

��I\[PRLY�ÄJR������VJO�ZHTTHUSHN[����I\[PRLY�OHKL�[V[HSYL-
sultat över 90%, medan det lägsta enskilda butiksresultatet 
låg på endast 5%. 

47% av medarbetarna tog eget initiativ till att hjälpa kunden 
VJO�LUKHZ[�����H]�R\UKLYUH�ÄJR�UrNV[�TLYM�YZpSQUPUNZM�Y-
slag.

Better Business World Wide köp-
te nyligen konkurrenten Daymaker 
och Daymakerindex som tidigare 
rankade alla stora dagligvarukedjor 
i Sverige. Vi har nu vidareutvecklat 
konceptet och istället för att publ-
icera vilka kedjor som hade lägst 
resultat, så har vi valt att lyfta fram 
föredömena, och sedan lista de öv-
riga i bokstavsordning. 
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Så här går det till 

Better Business World Wide har 
mer än 25 års erfarenhet av att 
kartlägga förbättringsmöjligheter i 
detaljhandelskedjor genom myste-
ry shopping. 

Tidningen Market har hjälpt oss 
ta fram vilka 100 kedjor som var 
störst enligt den information som 
var känd vid tidpunkten för projekt-
starten. Kedjorna är i branscherna 
hem& hushåll (34), fritid (25), mode 
(19), dagligvaror (16) och diverse 
(8). Konsultföretaget CX First har 
hjälpt till att utforma frågeformu-
läret som Better Business mystery 
shoppers (MS) använt. 

Mystery Shopping
En mystery shopper (MS) kan ock-
så kallas för en anonym kund. Det 
är en person som är briefad i förväg 
om vilka saker hen skall lägga mär-
ke till under ett butiksbesök. MS får 
inte besöka butiker så ofta att de 
blir igenkända eller hemmablinda, 
därför har Better Business en stor 
bas med medarbetare så att besö-
ken kan genomföras på ett relevant 
sätt och i enlighet med branschor-
ganisationen MSPAs guidelines 
och etiska regler. 

Mätområden 
De områden som har utvärderats är 
dels vilka åtgärder butikerna vidta-
git för att förhindra smittspridning
av Covid-19. Dels ett antal fråge-
grupper Kundens Väg, som första 
intrycket, mekanisk försäljning, 
personlig försäljning och sista in-
trycket. Dels fokusområden som 
skyltning, varufyllnad, bemötande, 
kunskap och merförsäljning. Samt 
huruvida någon av de anonyma 
R\UKLYUH�ÄJR�:\]LYpU�:LY]JPL�]PK�
besöket.  

Fältarbetet
Under hösten 2020 besöktes 600 
butiker bland Sveriges 100 störs-
ta butikskedjor av Better Business 
MS. I enlighet med GDPR så regist-
rerades inte några individer. Buti-
kerna är spridda över hela landet. 
=HYQL�RLKQH�ÄJR���ILZ�R�P�VSPRH�I\[P-
ker i landet och MS scenario var att 
handla produkter som var relevan-
ta för kedjan. Besöken genomför-
des utspridda på olika veckodagar 
och tider under veckan. Samman-
lagt 582 olika MS genomförde be-
söken och deras genomsnittsålder 
var 38 år. 60% av MS var kvinnor 
och 40% var män.

Better Business kvalitetssäkring
Undersökningarna genomfördes 
av Better Business MS som inte 
har någon personlig relation till bu-
tikskedjorna eller deras medarbe-
tare, och därmed kan göra objekti-
va utvärderingar. Efter besöket har 
MS rapporter analyserats av Better 
Business kvalitetsavdelning för att 
säkerställa att besöken genomförts 
och rapporterats korrekt och att re-
sultaten skall bli jämförbara mellan 
de olika kedjorna.    

Resultatsammanställning
Totalresultatet hamnade på 63,6% 
av maximalt 100% och vi kan se 
stora skillnader mellan kedjor, bu-
tiksstorlek, län och branscher. 

I denna rapport presenteras de 
bästa kedjorna samt aggregerade 
sammanställningar. Enskilda ked-
jor kan få del av sina egna detal-
jerade resultat om man kontaktar 
Better Business. 

0UNH�PUKP]PKLY�RHU�PKLU[PÄLYHZ�P�YHW-
porterna då vi följer branschorga-
nisationens MSPAs riktlinjer och 
GDPR. 

Under 2021 kommer vi att göra 
om Better Business CX Index igen 
bland de största kedjorna. Mindre 
kedjor kan anmäla sig själva för att 
delta. 
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ÖVRIGA KEDJOR I BOKSTAVSORDNING
Akademibokhandeln
Apoteket AB
Autoexperten
Bauhaus
BDS
Biltema
Bolist
Byggmax
City Gross
Clas Ohlson
Comfort
Coop
Cubus
Dollarstore
Elon‚ Elkedjan
Gina Tricot
Gottebiten
Granngården
Gymgrossisten
H&M
Hemköp
Hemtex
Hornbach
ICA
Ikea
Inet
Jem & Fix
Jula
Jysk
K-Rauta AB
Lager 157
Lekia och Babya
Lidl
Lindex
Matrebellerna
Mekonomen
Mio
Netonnet
Nilson Group
6ɉJL�+LWV[
Royal Design‚ Rum 21
Rusta
Specsavers
Stadium Outlet
Svenska Hem
Team Sportia
Teknikmagasinet
Telia
Willys
Zara
ࠫOStUZ
ÖoB

De 50 bästa kedjorna

DE 50 BÄSTA KEDJORNA    
1 Synoptik
2 NK/Departments & Stores 
3 Flügger Färg
4 Sova
5 Bygma
6 Electrolux Home
7 Scorett‚ Håkanssons
8 Lyko
9 Dressmann
10 Iittala Outlet‚ Iittala Store
11 Telenor
12 Colorama
13 Kicks
14 Guldfynd‚ Hallbergs Guld‚ Albrekts Guld
15 Media Markt
15 Stadium
15 Synsam
18 Arken Zoo
��� 5VYKZQ��0Kt��+LZPNU
20 Gant
20 Happy Homes
20 Systembolaget
23 AB Karl Hedin Bygghandel
24 Plantagen
25 Kjell & Company
26 MQ / MarQet
27 Woody Bygghandel
28 AD Bildelar
29 Jack & Jones‚ Vero Moda‚ Vila‚ Only
30 Beijer Byggmaterial
30 Kappahl
30 Trademax‚ Chilli‚ Furniturebox‚ Wegot
33 Peak Performance
34 Bad & Värme
34 Swedol‚ Grolls
36 3
37 Euronics
37 Webhallen
39 Lloyds Apotek
40 Apple Store
41 Kronans Apotek
42 Cervera
42 Elgiganten
42 Intersport
45 Life
45 XL-Bygg
45 XXL Sport och vildmark
48 Blomsterlandet
49 Tele2
50 Hornbach 
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 2020

 
3:a 

 2020

1:a 
2020

Synoptik
Synoptik grundades för 90 år sedan i Danmark. Synoptik etablerades i Sveri-
ge 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1.2 miljar-
der en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsop-
tik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget 
ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för 
att främja nordisk forskning inom optik. Källa: www.synoptik.se
 
Synoptiks resultat i BetterBusiness CX Index 2020 är 25% högre än snittet. 
Resultaten var särskilt höga på första intrycket samt  mekanisk försäljning, 
VJO�Wr�WLYZVUSPN�M�YZpSQUPUN�OHKL�KL�L[[�T`JRL[��O�NYL�YLZ\S[H[�pU�KL�ÅLZ[H
andra kedjor. Varufyllnaden var i topp och såväl skyltning som bemötande
ÄJR�O�NH�YLZ\S[H[��

Stort grattis till 1:a placeringen!

Flügger Färg
Flügger som har cirka 150 butiker i Sverige har funnits på den svenska 
THYRUHKLU�ZLKHU��  ��NY\UKHKLZ�P�+HUTHYR�VJO�ÄYHKL�����rYZQ\IPSL\T�
2015. 

Flügger Färgs butiker hade ett totalresultat som var 20% högre än snittet av 
alla som ingick i Better Business CX Index 2020.
Alla Flügger Färgs butiker nådde toppresultat på första intrycket, och var 
bättre än snittet även på den mekaniska försäljningen. 
Varufyllnaden var också i topp i alla butiker, och bemötandet låg också 
väldigt högt.

Stort grattis Flügger Färg!

NK/Department & Stores
NK grundades redan 1872. De butiker som ingår i undersökningen ligger 
i NK-varuhusen i Stockholm och Göteborg och som under 2020 drevs av 
kända varumärken och företag som tex. RNB.

Butikerna sammantaget nådde ett resultat som ligger 23% över snittet av 
alla kedjor som ingår i Better Business CX Index 2020. 
Första intrycket var bland de högsta av alla kedjor och den mekaniska för-
säljningen var en bra bit över snittet. Varufyllnad var i topp och bemötandet 
likaså. Hugo Boss var på NK i Stockholm var också en av de butiker som 
hade maxresultatet 100%.

Vi säger stort grattis till modebutikerna på NK!
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Butiksstorlek
1. Liten
2. Mellan
3. Stor

Sista intrycket
1. AB Karl Hedin
    Colorama
2. Kapp Ahl
����5VYKZQ��0Kt��+LZPNU
    NK/Department & Stores
3. Apoteket AB
    Bygma
    Happy Homes
    Kicks

Län
1. Jämtland
1. Västernorrland
2. Norrbotten
2. Södermanland
3. Stockholm

Butik
1. Bygma Eskilstuna
    Flügger Färg Sthlm
    Hugo Boss /NK Sthlm
    Scorett Uppsala
2. Iittala Outlet Haparanda
    Iittala Outlet Örsundsbro
    Kappahl Malmö 
    Marquet Malmö 
    Media Markt Västerås 
    Peak Performance Gbg
    Gant på NK Gbg
    Sova Sthlm 
    Svenska Hem Sollentuna 
    Synoptik Sthlm 
    XXL Sthlm
3. AD Butik Vilhelmina
    Lyko Uppsla
    Plantagen Västerås     

Mekanisk försäljning
1. Cubus
1. Hornbach
1. IKEA
1. Specsavers
2. Bauhaus, Blomsterlandet,   
    Bygma,Cervera, Lloyds Apotek,  
    Lyko, Telenor, Stadium, Synop-       
    tik, Systembolaget 
3. Apotek Hjärtat, Beijer Bygg,   
    Biltema, Electrolux Home, El-    
    giganten, Guldfynd/Hallbergs/ 
    Albrekts, Jem&Fix, MQ/MarQet,  
    NK/Department & Stores,  
    Synsam.

Personlig försäljning
1. Synoptik
2. Iittala
2. Sova
3. NK/Department & Stores

Covid-19 åtgärder
1. Apple Store
2. Elgiganten
3. Apoteket AB
3. Ittala
3. Lidl

Totalt
1. Synoptik
2. NK/Department & Stores
3. Flügger Färg

1:a intrycket
1. Euronics
    Flügger Färg
2. Dressmann
    Gant 
    NK/Department & Stores
    Synoptik
3. Bad & Värme
    Bygma, 
    Peak Performance 
    Teknikmagasinet

Dagligvaror 
1. Lyko
2. Kicks
3. Systembolaget

Bransch 
1. Mode
2. Hem & Hushåll
3. Fritid

Fritid
1. Telenor
2. Stadium
3. Kjell & Company

Mode
1. Synoptik
2. NK/Department & Stores
3. Scorett

Diverse
1. Arken Zoo
2. Granngården
���ࠫOStUZ

Hem & Hushåll
1. Flügger Färg
2. Sova
3. Bygma

 Topplistor
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)LZ�RLU�NLUVTM�YKLZ�ZWYPKKH�\UKLY�]LJRHUZ�HSSH�KHNHY�VJO�P�KL�ÅLZ[H�I\[PRLY�]HY�KL[�PU[L�TLY�pU���R\UKLY�P�
kassakö. 
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 Våren 2020 överraskades hela 

världen av Covid-19 och de  
LɈLR[LY�ZVT�]PY\ZL[�M�YKL�TLK�
ZPN�M�Y�KL�ÅLZ[H�IYHUZJOLY�
inklusive detaljhandeln.  
Kreativiteten var stor i många 
företag, medan andra inte 
vidtog några åtgärder alls. Vi 
lnkluderade därför även frågor 
om Covid-19 i de utvärdering-
ar som vi genomförde under 
hösten 2020.

 
 

Vi delade in butikskedjorna i tre storlekar; små, stora och 
mellan. 17% av de små butikerna hade inte vidtagit några 
åtgärder alls.

Butikerna som besöktes hörde till branschkategorierna 
dagligvaror, fritid, hem & hushåll, mode och diverse.  
15% av butikerna inom fritid hade inte vidtagit några      
åtgärder alls. 

Better Business genomförde två andra Covid-            
undersökningar under juli och oktober/november 2020 
och här ser man att åtgärder för att begränsa smitt-
spridningen ökade under hösten, dock var användning-
en av ansiktsmasker låg under hösten, jämfört med i juli 
Kr�KLU�]HY�OLS[�VILÄU[SPN�

Benchmarking som baseras på våra branschkollegors 
underökningar i andra länder  av MSPA med andra län-
der visar hur Sverige står ut som det enda land som inte 
använder mask.

Desinfektionsmedel tillgängligt för kunder

Personalen höll avstånd

Personalen hade skyddsutrustning/skärmar
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 Skillnader i resultaten - Bäst/snitt/sämst - Butiksstorlek - Branschkategori

+L[�pY�[`KSPN[�H[[�KL�ÅLZ[H�RLKQVY�]HY�Ip[[YL�Wr�TLRHUPZR�M�YZpSQUPUN�ZVT�]HY\M`SSUHK�VJO�ZR`S[UPUN��TLKHU�KL�
hade lägre resultat på frågorna som handlade om det personliga mötet. De bästa butikerna hade höga resultat 
även i det personliga mötet.

Det var mindre skillnader mellan resultaten baserat på butiksstorlek, men det är tydligt att de stora butikerna 
låg lägre på övriga, vilket inte är så överraskande eftersom det inte är lika lätt för stora butiker att upptäcka då 
kunder vill ha hjälp i samma utsträckning som mindre butiker. 

Modebranschen hade högre resultat än övriga branscher i 3 av de 5 fokusområdena som vi valt att samman-
ställa. Daglivaror och diverse låg generellt rätt lågt på personliga möten, främst på första intrycket vilket kan 
bero på att det kan dröja länge innan man stöter på någon personal i dessa branscher.  
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Det första intrycket är viktigt. En del kunder vänder på klacken om de inte får någon uppmärksamhet, och i 
värsta fall berättar de inte ens om det, så butiken får aldrig någon chans att få en andra chans. Mystery shop-
perns uppdrag var att tydligt visa personalen att hen ville ha hjälp.  

Better Business CX Index-2020 visar att butikerna är rätt bra på att ta ögonkontakt och hälsa, men inte lika bra 
Wr�H[[�[H�LNL[�PUP[PH[P]�[PSS�H[[�OQpSWH�R\UKLU��+L[�ÄUUZ�TrUNH�\YZpR[LY�M�Y�H[[�PU[L�[H�PUP[PH[P]�[PSS�RVU[HR[�VJO�LU�KLS�
är relevanta medan andra är rena bortförklaringar.  

 
 1:a intrycket
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0�\UKLYZ�RUPUNLU�ÄJR�RH[LNVYPU�-YP[PK�SpNZ[�YLZ\S[H[�VJO�UrK-
de endast upp till 79,6 procent på frågan om pris och relevant 
produktinformation fanns. Kategorin innehåller kedjor som ofta 
har ett brett produktsortiment samt många produkter som kräver 
kunskap och information innan ett köpbeslut nås. Kunder gör 
ofta egna efterforskningar på nätet om denna typ av varor, men 
många kommer till butiken just för att känna på varorna och se 
vad som skiljer olika alternativ, och då är pris- och produktinfor-
mationen viktig. Resultaten för stora butiker var genomgående 
lägre än övriga butikers, men på den mekaniska försäljningen, 
var de stora butikerna rätt lika övriga butiker.  

 
 Mekanisk försäljning
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Det personlig mötet är det som kunden kommer att komma ihåg mest av efter ett butiksbesök. Det är förstås 
viktigt att kunden får den hjälp hen efterfrågar, men detta är också det viktigaste ögonblicket som avgör om 
kunden kommer att köpa mer än hen tänkt sig från början. Inte för att personalen prackar på kunden varor, 
utan för att kunden får hjälp att förstå vilka alternativ som kedjan kan erbjuda samt vilka tillbehör som kunden 
kan sätta värde på. Det mest klassiska är då en kund köper en gåva till en glad mottagare som inser att varan 
inte går att använda förrän man har möjlighet att gå tillbaka till butiken för att köpa ett tillbehör som krävs för 
att man alls skall kunna använda varan.  
 
De frågor vi har valt att mäta är grundläggande för att kartlägga i vilken utsträckning kedjan tar vara på möjlig-
heten till att ge kunden relevanta rekommendationer. Under alla 25+ år som vi arbetat med mystery shopping, 
så har det alltid varit just bemötande och merförsäljning som oftast fått lägsta resultat, oavsett bransch och 
land. Detta är också de områden som är omöjliga att mäta på något annat sätt än via mystery shopping. Sve-
rige brukar ligga lågt på merförsäljning i de undersökningar vi genomfört under många år i samband med The 
Smiling Report. 

Det är glädjande att se att det i Better Business CX Index-2020 gavs en hel del förslag på relevanta varor som 
WHZZHKL�R\UKLUZ�ILOV]��4LU�KL[�ÄUUZ�LU�OLS�KLS�R]HY�H[[�N�YH�Wr�TLYM�YZpSQUPUNZMYVU[LU��LM[LYZVT�LUKHZ[�
28% av medarbetarna ställde frågor om kundens behov och endast 26% gav något merförsäljningsförslag, 
trots att alla varor vi frågade efter också hade rimliga tillbehör som personalen kunde ha föreslagit. 

 
 Personlig försäljning
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Det sista intrycket måste vara minst lika bra som det personliga mötet i sin helhet för att kunden skall lämna 
butiken i en positiv anda. Kunden vill ha en bekräftelse på att hen valt rätt som handlade just i denna butik och 
att kunden känner sig välkommen tillbaka.  
 
Vår undersökning visar att medarbetarna var rätt bra på att ge kunden en trevlig avskedfras men sämre på att 
erbjuda kunden mera hjälp och att välkomna kunden åter till butiken.

Vill du veta mera om mystery shopping? 

Vår bok om mystery shopping för företagsledare 
VJO�HɈpYZ\[]LJRSHYL�HU]pUKZ�H]�]rYH�R\UKLY�VJO�
branschkollegor över hela världen.

=rYH�I�JRLY�M�Y�HYIL[ZSLKHYL�VJO�TLKHYIL[HYL�ÄUUZ�Wr�
25 språk. 

www.betterbusinessbooks.se

 
 Sista intrycket
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Suverän Service är inte bara bra service, det är när personalen gör ett 
sådant positivt intryck på kunden, att hen minns det långt efter besöket, 
kanske till och med blir en ambassadör som rekommenderar andra att 
besöka just denna anläggning.  

Av de 612 besök som Better Business genomförde i CX Indexunder-
sökningen 2020, så har mystery shoppern fått Suverän Service vid 10 
besök, vilket motsvarar 1,6%. 

Det kan jämföras med hotell- och konferensbranschen som i Better 
)\ZPULZZ�\UKLYZ�RUPUN������RVT�\WW�P�����/pY�ÄUUH�LU�Z[VY�WV[LU[PHS�
för förbättringar! 

Grattis till alla butiker som gav Suverän Service!



15

Är det ditt 
företag som 
MrY�ÅLZ[�
Suveräna 
Service 
utmärkelser 
2021?

10 av 612 
mystery 
shoppers 
ÄJR�
Suverän  
Service 
2020

1,6 %
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Better Business standardrapport 
ger en resultatöverblick på en 
komprimerad sida. Suveräna Ser-
vice-utmärkelser, ranking, totalre-
sultat. Trend/utvecklingen visas för 
upp till 12 tidigare perioder (Detta 
diagram byggs på vartefter vi ge-
UVTM�Y� ÅLYH� *?�\UKLYZ�RUPUNHY�� 

Benchmarking diagrammet visar 
jämförelse med övriga i projektet, 
med mål och konkurrenter.  I den-

na rapport har vi lagt in hotell- och 
konferensbranschen som “konkur-
rent”. 

Frågegrupper kundens väg visar 
en översiktlig sammanställning av 
resultaten per kontaktpunkt under 
kundens besök. 
=HYQL� MYrNLNY\WW� PUULOrSSLY� ÅLYH�
frågor och dessa kan ha olika vikt 
beroende på deras betydelse för 
verksamheten.

Fokusområdes diagrammet visar 
en resultatsammanställning för de 
områden som är värdefulla att följa 
upp för att kartlägga förbättrings-
områden. Rapporten fortsätter se-
dan med mera information som 
anpassas efter användarens behov 
och behörigheter. 
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I Better Business CX Index 2020 hamnade NPS-resultatet totalt 
Wr������K]Z��ÅLY�KL[YHJ[VYZ���������pU�WYVTV[LYZ���������
/LT��/\ZOrSSZRH[LNVYPU�OHKL�ÅLY�WYVTV[LYZ���������pU�KL[YHJ-
tors (29,9%). NPS-skalan går från -100 till +100.  
+L�R\UKLY�ZVT�ÄJR�OQpSW�PUVT����ZLR\UKLY�LM[LY�H[[�KL�[`KSPN[�
visat att de behövde hjälp, hade ett högre NPS-resultat, likaså 
kunder som svarade att den första medarbetaren de mötte 
hälsade trevligt. Medan det fanns ett tydligt samband mellan lågt 
totalbetyg på NPS-frågan för de kunder som såg personal som 
stod och pratade med varandra i butiken, och som plockade upp 
varor utan att lägga märke till kunden.   
Promoters i topp uppskattade mest att medarbetaren kunde 
svara på frågor om produkten/tjänsten, och att medarbetaren 
var genuint intresserad av att hjälpa kunden, samt att butiken 
var välfylld med varor. Detractors i topp var mest nöjda med 
att produkten fanns att köpa, att butiken var välfylld och att det 
fanns skyltning med pris och relevant fakta om produkten.

Såväl promoters som detractors var mest missnöjda med hur 
TLKHYIL[HYUH�QVIIHKL�TLK�M�YZpSQUPUN��KLSZ�H[[�KL�PU[L�ÄJR��
något förslag på relevanta varor i förhållande till det kunden eft-
erfrågat, inte erbjöds prova/känna på produkten, men främst för 
H[[�KL�PU[L�ÄJR�UrNV[�TLYM�YZpSQUPUNZM�YZSHN�LSSLY�LYIQ\KHUKL�VT�
komplement till produkten. 

 Mekanisk försäljning  Personlig försäljning  Totalt 2020 

 Kedjorna var mycket bättre på mekanisk försäljning än på personlig försäljning 
 under 2020.

NPS-frågan brukar kallas för den ultimata 
frågan då den ger svar på sannolikheten 
att kunden kommer att komma tillbaka 
till företaget. Vi har ofta med frågan i våra 
kundundersökningar, samt i mystery shop-
pingundersökningar med många besök 
eftersom våra mystery shoppers är repre-
sentativa för butikens ordinarie kunder.
Vill ni veta mera om NPS-frågan och ert 
eget företags NPS-resultat, så kontakta 
oss för mera info.  

Minus 11 är inte så imponerande resultat.

Survey Monkey som hanterar 
miljontals undersökningar årligen 
säger: “According to our global 
benchmark, which counts for the 
NPS of more than 150.000 organi-
zations, the average score is +32.  

Färgerna visar rött under 75%, orange under 84%, ljusgrönt under 89% och mörkgrönt vid 89% eller mer. Grått står för ingen data detta år.
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Utvecklingen av förebyggande åtgärder mot spidning-
en av Covid-19 går ständigt framåt, och vi kan se att 
många butiker nu 2021 hanterar detta bättre än man 
gjorde under vår mätperiod. Oavsett regeringens och 
Folkhälsomyndighetens råd och regler så måste bu-
tikerna tänka på hur åtgärderna upplevs ur kundper-
spektiv. Innovativa lösningar imponerar på kunden, 
medan krångliga rutiner och regler som inte följs kan 
medföra missnöjda kunder. 
Man får aldrig en ny chans att göra ett första intryck, 
VJO�OpY�ÄUUZ�LU�OLS�KLS�H[[� M�YIp[[YH��4rUNH�TLKHY-
betare tar inte ögonkontakt och hälsar inte på kunder 
som kommer in i butiken eller som de passerar inne i 
butiken. 
Ett leende kostar ingenting och det tar inte direkt lång 
tid att se upp och hälsa istället för att titta ner i golvet. 
En kund som möts av en hälsning kommer att ha en 
mer positiv inställning till alla andra intryck i buti-
ken, kunden känner sig välkommen, uppskattad 
och viktig.
Glada och trygga 
kunder  stan-
nar även  
längre!

Den mekaniska försäljningen hade genomgående rätt 
O�NH�YLZ\S[H[��TLU��p]LU�OpY�ÄUUZ�KL[�M�YIp[[YPUNZT�Q-
ligheter. Mystery shoppers som inte är stamkunder 
kan vara ett bra vertyg för att kontinuerligt mäta det-
ta. Den personliga försäljningen, kunskap, bemötande 
VJO�TLYM�YZpSQUPUN�pY�KL�VTYrKLU�KpY�KL[�ÄUUZ�TLZ[�
att förbättra. Även om man inte kan utöka bemanning-
en i mantimmar, så skulle butikerna kunna sälja mera 
genom att säkerställa att alla alltid verkligen arbetar 
med kunden i fokus. Ser kunden, hälsar och visar att 
man är glad att kunden  valde att komma till butiken, 
och hjälpa kunden så att hen får det hen är ute efter 
samt gärna något mervärde, som kunskap och för-
slag på något ytterligare som 
kunden kanske inte 
ens tänkt på 
att hen be-
hövde.

!!!
Många kedjor har 

butiker med enormt stora 
M�YIp[[YPUNZT�QSPNOL[LY�PUVT�ÅLYH�

områden, medan några har generellt 
höga resultat. Vi rekommenderar alla 

kedjor att kontinuerligt mäta skillnaderna 
mellan butikerna, så att man kan vidta åt-
gärder innan riktiga kunder blir missnöjda, 

att genomföra utbildning och träning där det 
behövs och att uppmärksamma de goda 
föredömena. Vi vet att medarbetare som 

får vår utmärkelse Suverän Service 
blir mycket stolta och glada. Vi ser 

fram emot att få dela ut många 
ÅLY�\[TpYRLSZLY

 2021.

          www.betterbusiness.se

Slutsatser och  
rekommendationer
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Vi har 25 års erfarenhet av att leda komplexa mystery shoppingprojekt worldwide och alla våra 
TLKHYIL[HYL�pY�.+79�JLY[PÄLYHKL�H]�4:7(��IYHUZJOVYNHUPZH[PVULU�M�Y�T`Z[LY`�ZOVWWPUN��

Att mäta service ur 
kundperspektiv

Better Business första kund 1995 
var en hotellkedja, som vi är stol-
ta över att även idag är en av våra 
kunder. 

Detaljhandeln är sedan starten 
vår främsta marknad och är kan-
ske den bransch som har mest 
att vinna på att använda mystery 
shopping som verktyg för att iden-
[PÄLYH�M�YIp[[YPUNZT�QSPNOL[LY��
Mystery shopping är den enda me-
tod som kan mäta hur bemötande 
och merförsäljning fungerar i san-
ningens ögonblick.
 
Vi brinner för att kunna ge våra 
kunder detaljinformation om vad 
de kan förbättra ur kundperspek-
tiv. Vår erfarenhet av detaljhan-
KLSU�N�Y�H[[�]P�RHU�ZRHWH�LɈLR[P]H�
mystery shoppingprogram som 
mäter det som är viktigast för så-
väl kunderna som för företaget. Vi 
har sedan 13 år tillbaka  ett mycket 
inspirerande samarbete med Sys-
tembolaget, ett företag som erhål-
SP[� TrUNH� ÄUH� ZLY]PJL\[TpYRLSZLY�� 
 
Företagsprogram 
+L�ÅLZ[H�H]�]rYH�R\UKLY�OHY�LNUH�
standards och mål som de har 
fastställt och tränat alla för att nå. 
Då använder företaget oss för att 
kartlägga huruvida man lever upp 
till sina egna mål. Tillsammans de-
ÄUPLYHY� ]P�Tp[VTYrKLU� VJO� MYrNVY�
som mystery shoppern (MS) skall 
utvärdera. Våra rapporter visar på 
vad som är bra och var företaget 
har sina förbättringsområden. Det 
som är bra är ju superviktigt att ta 
vara på och lära sig av. De goda ex-
emplen är ovärderliga för att peppa 
och inspirera alla i organisationen. 

Liksom återkommande låga resul-
tat visar på var man behöver sätta 
in mera utbildning eller kanske för-
ändra rutinerna för att få verksam-
heten att fungera bättre.Många 
kedjor har verksamheten uppdelad 
i länder, län, regioner, team etc. 
och då är det bra att kunna jämfö-
YH� YLZ\S[H[LU� Q\Z[� M�Y�H[[� PKLU[PÄLYH�
de största förbättringsområdena. 
Därför är våra rapporter mycket 
användbara för benchmarking, så-
väl inom det egna företaget, liksom 
med konkurrenter. 

Branschmätningar 
Hotell & Konferens - 2002 startade 
vi SSQ Award för att kunna erbju-
da hotellbranschen benchmarking, 
och 2020 blev vårt program ett 
av de 4 som är ackrediterade av 
HOTREC enligt European Hospita-
lity Quality. (HOTREC är centralor-
ganisation för alla nationella hotell 
& restaurangorganisationer som 
tex. Visita i Sverige) Genom att 
använda standardiserade check-
listor i våra mätningar så går det 
att jämföra resultat oavsett kedje-
tillhörighet och stjärnmärkning. De 
bästa anläggningarna i katego-
YPLYUH� (ɈpYZOV[LSS�� 2VUMLYLUZ� VJO�
Dagkonferens presenteras varje 
år och många av dem vittnar om 
att de haft stor nytta av att kun-
na använda våra utmärkelser i sin 
marknadsföring. Förutom mystery 
shoppingundersökningar så sam-
manställer vi också  det som skrivs 
om anläggningarna i sociala medi-
er, i samarbete med ReviewPro. Det 
sammanlagda resultatet av myste-
ry shopping och sociala medieom-
dömena avgör vilka anläggningar 
som premieras. Deltagarna i SSQ 

Service Award nomineras av gäster 
och branschfolk, och är helt gratis 
för de nominerade deltagarna. Alla 
resultat från våra mätningar hålls 
Z[YPR[�RVUÄKLU[PLSSH�VJO�LUKHZ[�YLZ-
pektive anläggning kan få del av 
resultaten.

Butikskedjor
Better Business CX Index kommer 
att genomföras varje år och endast 
de bästa butikskedjornas ranking 
RVTTLY�H[[�VɈLU[SPNN�YHZ��
Enskilda kedjor kan få del av sina 
egna detaljerade resultat om man 
kontaktar Better Business. Mindre 
kedjor kan anmäla sig själva för att 
delta. 
Läs gärna mera på vår hemsida 
www.betterbusiness.se 

Branschorganisationen MSPA har 
fastställt standards för hur mystery 
shopping skall genomföras.
Better Business är det enda svens-
ka företag som har erhållit Elitmed-
lemskap i MSPA och som arbetar 
aktivt för utvecklingen av MSPA.
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Tips för att optimera 
kundnöjdhet och 
lönsamhet 

Mekanisk försäljning

1. Tydlig skyltning och exponering som hjälper kunden att hitta till 
    den varugrupp som hen är ute efter. 
2. Alltid välfyllt och frontat och inga hål i hyllan, särskilt fokus på 
    lönsamma produkter. 
3. Tydlig pris- och produktinformation så kunden kan fatta köpbeslut      
    utan att behöva fråga personalen.
4. Möjlighet att se/känna på/prova produkter (om det är relevant), 
    annars kan kunden lika gärna handla på nätet.

Personlig försäljning

1. Ögonkontakt, leende, hälsning så kunden att känna sig välkommen  
    till butiken och välkommen åter till butiken.
2. Erbjud din hjälp eller visa att du är tillgänglig för att hjälpa kunder      
    som vill ha hjälp.
3. Ta reda på kundens uttalade behov så du kan ge relevanta råd och  
    informera om ännu bättre alternativ.
4. Var beredd på vilka merförsäljningsförslag som är relevanta för varje  
    produkt så att du kan föreslå dessa.
5. Avskedsfras så kunden känner sig välkommen åter! 



Vi mäter det ni vill förbättra
Better Business har över 25 års erfarenhet av att genomföra 
undersökningsprojekt inom detaljhandeln över hela världen. 
Hittills har vi genomfört uppdrag i 60 länder. 

Vi genomför kvalitativa och kvantitativa undersökningar för 
uppdragsgivare inom alla branscher, via samma kanaler och 
metoder som de verkliga kundkontakterna. Det innebär mät-
ningar via personliga besök, telefon, e-post, webbsidor, chat-
tar, sociala medier m.m 

Better Business kommer att genomföra nya mätningar under
2021 som kommer att presenteras i Better Business CX 
Indexrapport 2022. Kontakta oss om du vill säkerställa att 
ditt företag också får benchmarking med de 100 största 
kedjorna. Topp 50 av den 100 största publiceras med namn i 
rapporten. 
Endast kedjorna själva kan få tillgång till sina detaljerade 
resultat  via Better Business World Wide. 

Vill ni ha ett eget mystery shoppingprogram som mäter hur 
bra ni är på att leva upp till just era egna standards, så skapar 
vi ett uppföljningsprogram som är unikt för just era behov. 
Vi mäter kontinuerligt gapet mellan era mål och verkligheten 
ur kundperspektiv så att ni tydligt kan se vad ni behöver för-
bättra av det som betyder mest både för era kunder och era 
interna krav och mål. 

Kontakta oss för mera info!

 
Lina Schölin, VD 
AB Better Business World Wide 
Telefon: 08 5118 5119   
e-post: lina.scholin@betterbusiness.se  
www.betterbusiness.se


