
”Det började plinga till direkt!” 

 
När Fjällmans lanserade Mötesbokaren trodde inte Thomas Palmgren att det skulle bli  
någon omedelbar succé. Det visade sig snabbt att det inte bara är uppskattat av våra  

kunder utan även vi som byrå såg många omedelbara fördelar. Naturligtvis frigör det tid när  

vi inte behöver sitta lika mycket i telefon.  
 
Under 2021 har Timecut och Bitnet vidareutvecklat ”Mötesbokaren” som ett effektivt och  

bra komplement till telefon och e-post. Allt för att förenkla för kunder att ta en första  
kontakt för att börja planera en begravning eller söka juridiska rådgivning.   

 

 
– Jag var nog lite avvaktande i starten men där hade jag fel, direkt när vi slog på den  

började ticka på med bokningar, fortsätter Thomas.  
Den största skillnaden är effektiviteten när alla på byrån ser det aktuella bokningsläget och  
direkt kan planera in egna möten. Man ser också när kollegor har luckor som kan fyllas på  
vilket underlättar arbetsfördelningen på ett tydligt och överskådligt sätt. Sedan gäller det för 
oss att flytta över till det personliga mötet med kunden, för det kan finnas hur mycket digital
hjälp som helst, inget slår kontakten som uppstår när människor träffas och talar med varan
dra, avslutar Thomas Palmgren. 
 
”Vi vill utvecklas tillsammans med våra kunder”  

Fjällmans är en begravningsbyrå i Göteborg med anor från 30-talet. Idag har man 12 kontor i  

Göteborgstrakten med ett 20-tal medarbetare på begravningssidan och 15 som arbetar med  

juridik. Företaget var tidigt ute med hemsida och har allt eftersom fyllt på med olika digitala  

hjälpmedel för att underlätta för kunder och effektivisera den egna verksamheten. Så sent  

som i våras lanserades en ny, uppdaterad hemsida med ny layout och nya funktioner.  

– Vi ser det som helt självklart att hela tiden hålla oss uppdaterade både vad  

gäller vårt innehåll och de tjänster vi erbjuder på vår hemsida, berättar Thomas Palmgren  

som arbetar på Fjällmans som begravningsrådgivare och dessutom har en central roll i  
byråns arbete med hemsidans utveckling.  

 
– Vi vill hela tiden utvecklas med våra kunder och deras förväntningar på oss.  

Vem trodde bara för ett par år sedan att vi skulle sända begravningar live via något så enkelt  

som en telefon eller våra kunder skulle sitta och planera en begravning i vårt  

planeringsverktyg på hemsidan? Det är samma sak med Mötesbokaren, många vill boka  

direkt från hemsidan och där kunna välja tid och kontor och omedelbart få bekräftat att  

mötet är bokat och vem man ska träffa. Sedan får vi också acceptera att allt fler vill prata allt  

mindre i telefon och att många redan ser det som självklart att kommunicera via sms, appar  

och andra applikationer, fortsätter Thomas.    

 
Att människor besöker din hemsida är bra. Att de tar steget och dessutom kontaktar dig är  

ännu bättre. Det är först där och då ett allmänt intresse för din verksamhet övergår till ett  

bokat möte och en påbörjad affär. Traditionellt har telefonen varit det självklara valet att ta  

kontakt. Det förändras dock snabbt och allt fler väljer bort telefon till förmån för e-post och  

digitala tjänster som underlättar att boka möten direkt på hemsidan.  

 
 


