
Tvärfunktionellt 
arbete på Tre.
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• Zacharias Elinder
• Projektledare för Marketing Automation



Vår utmaning
• Mogen marknad – låg tillväxt av nya kunder

• Lågt förtroende hos kunderna för branschen och 

Tre specifikt

• Fragmenterad ”bild” av våra  interaktioner med 

kunder/prospekts

• Avsaknad av gemensam CRM-strategi samt 

oklart mandat & ansvar för hantering av våra 

kunder. 



Vår målsättning 
(Marketing Automation Project)

• Öka kundnöjdheten (NPS)
• Öka Kundportföljens värde (CLV)
• Reducera spillkostnader 





Hur gick vi tillväga?



Definiera uppgiften – vilka problem ska lösas?

Problem Lösning Nytta



Identifiera potentiella målkonflikter
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Organisera för att undvika målkonflikter

Företagmål
X, Y, Z
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Formera ett tvärfunktionellt team

Marketing Automation 
Utvecklingsteam
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Marketing Automation 
Utvecklingsteam

Marketing Automation 
Kundteam

Nya förmågor

Backlog
- Prio 1
- Prio 2

Kundresor

2 veckors sprint

Hitta ett lämpligt arbetssätt och ansvarsfördelning



Resultat & Lärdomar



• Kundupplevelsen bättre koordinerad = 
ökad relevans och nöjdare kunder (+NPS)

• Ökat användande av automatiserade & 
personaliserade rekommendationer = 
bra respons från våra kunder (ökat CLV)

• Reducering av spillkostnader för manuellt arbete och 
multipla system

• Bättre ”tvärfunktionell” samordning och 
större arbetsglädje! 
”Delheterna” ger mening i helheten.



Nyckelfaktorer
• Få mandat för att driva förändring

• Formera ett team för uppgiften

• Skapa enighet kring målsättning

• Hitta ett lämpligt arbetssätt och ansvarsfördelning 

• Utvärdera & Förändra



Utmaningar framöver
• Befästa ett kundorienterad arbetssätt och organisation 

• Hur säkerställer vi förvaltning av framgångar?

• Kompetensförsörjning – nya typer av roller behöver 
rekryteras/tränas

• Vaksamhet för att inte bygga nya ”silos”. 

• Alla initiativ måste regelmässigt bedömas utifrån där 
resurserna skapar störst nytta. 




