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Förord
Denna Europastandard har utarbetats av CEN/TC 375 "Project Committee – Customer Contact Services.
Sekretariatet hålls av NEN.
Denna Europastandard ska ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast maj 2010, och motstridande nationella standarder ska upphävas senast
maj 2010.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
Denna Europastandard har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska kommissionen.
Det bör uppmärksammas att vissa beståndsdelar i denna Europastandard möjligen kan vara föremål för
patenträtter. CEN ska inte hållas ansvarig för att identifiera någon eller alla sådana patenträtter.
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Orientering
Kundkontaktcenter (KKC) har en viktig roll i samspelet mellan den organisation som är uppdragsgivare och
dess kunder. Kundkontaktcenter lever inte alltid upp till kundernas förväntningar (t.ex. långa kötider, oförmåga
att svara snabbt och effektivt på frågor samt opersonligt bemötande). De skiftar i servicekvalitet och i skyddandet av konsumenternas integritet, då de arbetar efter många olika regelverk och med varierande effektivitet.
Denna Europastandard har framtagits i enlighet med Europeiska kommissionens mandat M/378. Mandatet
fastställer att syftet med denna standard är att beskriva gemensamma krav på servicekvalitet för KKC. Standarden gäller för alla typer av KKC, oberoende av i vilken sektor de verkar, deras tekniska lösning för att
tillhandahålla servicetjänster, eller tjänsteleverantör. Standarden gäller både för interna och externa kundkontaktcenter. Standarden har utarbetats för att stödja både dessa typer av kontaktcenter och de kunder
som använder deras tjänster.
Standarden är frivillig, men syftar till att ge följande fördelar till dem som använder den:
a) förbättringar av kvalité i kundkontakter, vilket kan ge konkurrensfördelar till verksamheten och möjlighet
att undvika kritik från kunder avseende dålig service eller tjänster som inte fungerar;
b) kostnadseffektivitet genom bättre processer och en bättre förståelse för kundkontakttjänsten, samtidigt
som man behåller kvalitet och effektivitet;
c) förbättringar för att behålla personalen genom att förstå och värdera de anställdas bidrag till kundkontakttjänsten och dess resultat; samt
d) ökad kundnöjdhet.
Denna Europastandard syftar till att främja utvecklingen av tjänster som är effektiva, högkvalitativa och kostnadseffektiva och som uppfyller kundernas förväntningar. Den tar upp ett antal områden, med ett balanserat synsätt.
Europastandarden visualiseras i ramverket i figur 1. Varje kundkontaktcenter är organiserat i 7 kategorier: 4
möjliggörare inom organisationen och 3 resultatområden.

Figur 1 – Ramverk för kundkontaktcenter
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Implementeringen av denna standard skall utveckla kundservicen och är en framgångsfaktor för företaget.
Den är framtagen för att skapa tillfredställelse hos kunder, personal och övriga intressenter. Den bör skapa
en kultur av ständiga förbättringar och skapa ökad förståelse för värdet av kundkontaktcenter.
Figur 2 ger en översikt över vad ett kundkontaktcenter kan tillhandahålla.

Figur 2 – Översikt av vad som kan tillhandahållas genom ett kundkontaktcenter
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1

Omfattning

Denna Europastandard specificerar kraven för kundkontaktcenter. Dess syfte är att tillhandahålla bästa praxis
för att möta kunders förväntningar. Denna standard tillämpas på såväl interna som externa kundkontaktcenter.
Denna Europastandard fokuserar på kvalitet i kontakten mellan kund och kundkontaktcenter.

2

Normativa hänvisningar

Denna Europastandard inkorporerar genom daterade eller odaterade hänvisningar bestämmelser från andra
nedan förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där bestämmelserna ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgåvor vid användning av denna Europastandard endast när de har inkorporerats i denna genom
tillägg, ändring eller reviderad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan.
Ej tillämpligt.

3

Termer och definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller de termer och definitioner som följer nedan.
3.1
kommunikatör
person som arbetar för ett kundkontaktcenter (KKC), vars främsta roll är att hantera kundkontakter
ANM. 1 Exempel på kundkontakter via kanalerna telefon, e-post, fax och webb.
ANM. 2 Kommunikatörens roll kan variera från att hantera enkla kundkontakter till komplex problemlösning.

3.2
uppdragsgivare
den uppdragsgivare för vilken kundkontaktcentret arbetar
ANM. En uppdragsgivare kan vara del av den interna organisationen (t.ex. VD eller marknadsavdelning), likväl som en
extern organisation.

3.3
klagomål
uttryck för missnöje riktad till en organisation och som relaterar till dess produkter eller till klagomålsprocessen i sig, där ett svar eller en lösning är uttalat eller underförstått förväntad
[ISO 10002:2004, 3.2]
3.4
konsument
individ som köper eller använder varor, egendom eller tjänster för privat bruk
[ISO 14025:2006]
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