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INGEN PÅ JOBBET ÄR 
VIKTIGARE ÄN KUNDEN

Hur kommer det sig att vi ibland går förbi en 
butik eller restaurang för att bara någon minut 

senare välja att gå till ett annat ställe med exakt 
samma utbud?
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Varför går vi ibland förbi en butik eller 

en restaurang för att sedan gå in i en 

som har exakt samma utbud men ligger 

längre bort? 

Varför åker vi förbi ett köpcentrum 

för att istället åka och handla någon 

annanstans? 

Varför väljer vi ibland till och med ett 

dyrare hotell längre bort än ett billigare 

alternativ som ligger bättre till?

Listan över våra speciella beteenden 

kan göras lång, men svaret är alltid 

detsamma: 

- Där, dit jag är på väg, blir jag alltid så 

trevligt bemött. 

- Där får jag kunnig hjälp. 

-	Där	verkar	dom	gilla	att	träffa	mig!	

På samma sätt väljer vi också bort. 

De	flesta	av	oss	har	varit	med	om	

shoppingsituationer, krogbesök eller 

hotellvistelser som fått oss att bestämma 

att vi aldrig mer ska komma tillbaka. 

Naturligtvis är själva produkten eller 

tjänsten viktig; saken vi köpte, maten 

vi åt eller hotellsängen vi sov i. Men 

undersökningar visar att personen vi 

köpte av, som serverade eller visade oss 

hotellrummet är en minst lika stor del 

av	upplevelsen.	De	flesta	mätningar	och	

marknadsundersökningar som görs visar 

att personalens attityd, engagemang och 

vilja att göra kunden nöjd har blivit det 

absolut viktigaste konkurrensmedlet. Alla 

som hanterar kunder har möjlighet att 

göra en enorm skillnad för sitt företag.

INGEN PÅ JOBBET ÄR VIKTIGARE ÄN KUNDEN
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På StigFram har vi arbetat med det man 

brukar kalla de mjuka värdena under 

många år, med stora och framgångsrika 

företag. Sakta men säkert blir vi i Sverige 

allt bättre på att ta hand om våra kunder, 

men	än	finns	det	mycket	kvar	att	göra.	

Här kommer vi att i fyra avsnitt ge en liten 

vägledning i hur man kan tänka kring sin 

kundvård och hur omsorgen om kunden 

i slutändan resulterar i något väldigt 

konkret och mätbart: ökad lönsamhet för 

företaget. 

För att nå dit måste man först nå insikt 

i hur de mjuka värdena ska prioriteras 

och hur personalens val av attityd i 

mötet med kunden direkt avspeglar sig 

i antalet stamkunder – och därmed i 

lönsamheten. 

De fyra avsnitten kommer i tur och 

ordning att belysa följande:

1. De mjuka värdenas betydelse

2. Kundpsykologi

3. Idéförsäljning

4. Omsorgsförsäljning

Alla avsnitt avslutas med ett antal 

konkreta uppgifter som ni helst ska ta tag 

i omgående. För enkelhetens skull har vi 

rubricerat dem Börja jobba nu.

Beroende	på	vilken	bransch	vi	befinner	

oss i ger vi våra kunder olika namn. 

Kunder, gäster, biobesökare eller 

passagerare för att nämna några. För 

enkelhetens skull kallar vi här alla för 

kunden. På liknande sätt förekommer 

en mängd olika yrkesbenämningar 

på oss som arbetar med försäljning 

och kundkontakt. Vi kan vara säljare, 

servitriser, servitörer, hovmästare 

eller receptionister. Låt oss här för 

enkelhetens skull kalla oss alla för säljare.

INGEN PÅ JOBBET ÄR VIKTIGARE ÄN KUNDEN

KUNDVÅRD SOM GER LÖNSAMHET 
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Vi på StigFram brinner för de mjuka 

värdena. Vi menar att människans val av 

attityd i kommunikationen med en annan 

människa är det mest avgörande för hur 

kontakten kommer att utvecklas och vad 

samtalet kommer att leda till. Förståelsen 

för de mjuka värdenas betydelse hjälper 

oss	att	flytta	fokus	från	den	gamla	

föreställningen om att produkten och 

priset är de enda faktorerna som räknas. 

Genom att tillföra excellent service kan 

samma butik sälja samma sortiment 

till samma pris men öka försäljningen 

avsevärt.

Vad menar vi då med mjuka värden? 

Här måste vi börja med att varna för 

missförstånd. Se upp för luriga typer som 

vill göra mjuka värden till något rart och 

vänligt som det förstås är trevligt och att 

erbjuda, men som knappast är ett recept 

för att utveckla lönsamheten. Vi menar på 

goda grunder att det är precis tvärtom. 

Om ditt företag förtjänar att ha en ansedd 

position på marknaden, ett rykte om sig 

att vara ett tydligt serviceföretag som 

alltid värnar om kunden och levererar 

excellent service så kommer det att 

märkas på den sista raden. 

Vi har hört många tala om god service 

förut. Tyvärr ger de ofta en beskrivning 

som går ut på att om personalen ler, 

nickar, bockar, vinkar och säger hej så 

har man uppnått en bra servicenivå. Men 

serviceyrket är betydligt mer innehållsrikt 

än så. Vi menar att anpassning, inte 

standardfraser, är nyckeln till framgång. 

Viljan och förmågan att kunna anpassa 

sin kommunikation både till situationen 

och till vem kunden är, är oftast det som 

avgör resultatet. För dylika situationer 

finns	det	ingen	quick	fix.	Verkligt	god	

och lönsam service bygger på kunskap, 

inspiration och glädje. 

INGEN PÅ JOBBET ÄR VIKTIGARE ÄN KUNDEN

VÅGA PRIORITERA MJUKA VÄRDEN
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Att de så kallade mjuka värdena 

ökar i betydelse för att skapa lönsam 

uppmärksamhet råder det numera 

inga	tvivel	om.	Allt	fler	förstår	att	detta	

konkurrensmedel blivit en nödvändighet 

att prioritera. Ser vi till utvecklingen de 

senaste decennierna är det lättare att 

förstå dagens verklighet. I själva verket 

utgör varje decennium en egen epok.

• Produktionsåldern 

80-talet kallas för produktionsåldern 

därför att tilltron till att det i första hand 

var en unik produkt som skulle göra oss 

framgångsrika dominerade. 

• Marknadsåldern 

90-talet kallar vi för marknadsåldern. 

Då var det framför allt mer och bättre 

marknadsföring som skulle frälsa våra 

företag.

• Inspirationsåldern 

2000-talet verkar under namnet 

inspirationsåldern. Aldrig tidigare har 

service och kundvård varit viktigare. Nu 

rankas personalens betydelse mest. 

Allt sker i mötet med kunden, med det 

engagemang, den kunskap, utstrålning 

och attityd vi möter kunden. 

I en doktorsavhandling av Ute Walter 

vid Örebro universitet om den svenska 

restaurangbranschen fastslogs redan 

2011 att ”Nu är servicen viktigare än 

maten”. På vilket sätt vi gäster blir 

bemötta av restaurangens personal är 

minst lika viktigt som vad vi serveras. 

Stämningen i matsalen är lika viktig 

som skickligheten i köket. En tveksamt 

tillagad maträtt går oftast att rätta till, 

men	en	servitris	eller	servitörs	obefintliga	

engagemang eller tveksamma attityd 

kan förstöra hela kvällen och därmed 

hela upplevelsen. Liknelsen går numera 

att	överföra	på	de	flesta	branscher.

INGEN PÅ JOBBET ÄR VIKTIGARE ÄN KUNDEN

MJUKA VÄRDEN SOM HÅRDA FAKTA
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Hur ser du på ditt företags framtid? Med många års erfarenhet i bagaget 

har	vi	kunnat	konstatera	att	det	finns	tre	olika	sorters	företag.

• De som får saker och ting att hända.

• De som ser att saker och ting händer.

• De som undrar vad som hände.

Grundat på samma erfarenhet tar vi oss rätten att bli lite stränga. Sitt inte 

och vänta på att något som aldrig kommer att hända av sig själv plötsligt 

sker! Se till att höra till den första gruppen, företagen som skapar förändring 

och för utvecklingen framåt. Försök att förknippa begreppet förändring 

med något nödvändigt och någonting positivt. Sist men inte minst: 

Förändring tar tid, så börja nu.

INGEN PÅ JOBBET ÄR VIKTIGARE ÄN KUNDEN

BÖRJA JOBBA NU!
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1. Har ditt företag/din butik/din restaurang några kärnvärden eller värdeord 

som tydligt beskriver dina ambitioner, det vill säga din vision? Om inte, skriv 

några! Se till att de bland annat innehåller något om service och kundvård.

2. Om vi kan infria kundens förväntningar på service och bemötande kan vi 

utveckla	kunder	till	stamkunder.	Om	vi	kan	överträffa	deras	förväntningar	

kan vi utveckla stamkunderna till ambassadörer, människor som går 

omkring	och	pratar	väl	om	oss.	Hur	kan	du	överträffa	dina	kunders	

förväntningar? Skriv minst 10 exempel på hur du och dina kollegor kan 

agera	för	att	skapa	fler	stamkunder.

3. En av de saker vi kunder tycker allra bäst om är att bli sedda när vi 

kommer in i en butik. Att få ”ett öga” av säljaren gärna tillsammans med ett 

”hej, välkommen” skapar fantastiska förutsättningar för en bra kundkontakt 

oavsett om kunden vill ha hjälp eller föredrar att klara sig själv. Se till att 

från och med idag se alla kunder i ögonen och hälsa dem välkomna. 

INGEN PÅ JOBBET ÄR VIKTIGARE ÄN KUNDEN

NÅGRA KONKRETA UPPGIFTER



DEN ENA KUNDEN ÄR INTE 
DEN ANDRA LIK

Läge, pris och utbud i all ära. Men om sanningen 
ska fram – och det ska den naturligtvis – letar 

vi alla efter den butik, det hotell eller den 
restaurang där vi känner oss förstådda
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Vi känner alla till den gamla regeln att 

man ska behandla andra så som man 

själv vill blir behandlad. Den kan fungera 

som en bra grundregel i livet, men inte 

i mötet med kunder. En kund vet exakt 

vad hon eller han är ute efter, medan 

en annan behöver stöd och smakråd. 

En tredje vill umgås en stund medan 

en fjärde mest av allt har bråttom. Olika 

kunder vill helt enkelt bli bemötta på 

olika sätt! 

Nyckeln till framgång ligger i hur 

väl du kan uppfatta kundernas olika 

karaktärsdrag och hur villig du är 

att anpassa ditt eget beteende och 

säljsamtal efter personen du pratar med. 

DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK
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I alltför många butiker, restauranger 

och på alltför många hotell fungerar 

kundbemötandet fortfarande enligt den 

helt orimliga modellen att vi alla är lika. 

Säljaren trummar på dag ut och dag in 

med sin egen, ofta monotona, stil oavsett 

vem kunden är och hur hon eller han 

önskar bli bemött. 

Bristen på kunskap, engagemang, 

lyhördhet	och	flexibilitet	leder	till	

en riktigt medioker kundupplevelse 

och innebär nästan aldrig att antalet 

stamkunder ökar. 

Vi	måste	alla	förstå	att	det	inte	finns	

ett sätt att ha ett bra kundmöte eller 

säljsamtal	–	det	finns	flera!	Din	förmåga	

till anpassning är ofta nivån på din 

framgång. Tänk också på att en mer 

engagerad,	lyhörd	och	flexibel	inställning	

är något du har minst lika mycket glädje 

av privat som på jobbet. Du kommer helt 

enkelt att få det lite trevligare i livet om 

du anstränger dig på jobbet.

BEHANDLA ANDRA SOM DE VILL BLI BEHANDLADE

DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK
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FYRA FRAMFORSKADE KARAKTÄRER

DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK

Det	finns	gott	om	forskning	kring	

människans olika karaktärsdrag 

som leder till olika reaktioner i olika 

situationer. Lyckligtvis är den forskningen 

entydig: Beslutsgrunderna skiftar från 

person till person. Att människor reagerar 

olika när de står inför ett beslut är något 

som alla säljare fått erfara, och det är inte 

så konstigt. För en del människor är det 

viktigt att ha rationella, förnuftsmässiga 

skäl att köpa något. Andra låter mer 

känslomässiga motiv styra valet. 

Den amerikanske forskaren och 

psykologen Abraham Maslow har genom 

sina uppmärksammade studier påvisat 

att det i hög grad är personliga och djupt 

liggande behov som påverkar våra motiv, 

till exempel när vi ska välja en produkt. 

Den svenske psykologen Bertil Björkman 

har tagit Maslows forskning vidare och 

utvecklat en modell för bedömning av 

människor och deras beteende som är 

användbar i säljsammanhang. Modellen 

bygger på att man genom att studera 

en persons beteende kan dra slutsatser 

om vederbörandes agerande i olika 

situationer. Slutsatserna kan man sedan 

använda för att anpassa sin säljstil till 

kundens personlighet. 

För att göra modellen användbar även 

i sammanhang där säljaren har kort 

tid på sig att bedöma kunden, har 

Björkman delat in oss människor i fyra 

huvudgrupper/karaktärer som vi för 

enkelhetens skull kan kalla Tage, Fille, 

Sussi och Vickan. Trots att vi alla har 

en lite kluven personlighet, och trots 

att vårt beteende skiftar beroende på 

situation och omgivning, är det alltid en 

av karaktärerna som dominerar. 
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Konsten att bemöta kunder ligger alltså 

i att lära känna de här fyra karaktärerna. 

Lär känna Tage, Fille, Sussi och Vickan 

och gör dem till dina bästa vänner. 

Se till att du känner igen dem och vet 

hur de uttrycker sig och fungerar. Det 

fungerar på riktigt – ute i verkligheten där 

kunderna är.

Nog pratat om forskningen, här kommer 

beskrivningarna av dina nya vänner. 

Studera dem noga så att du tydligt ser 

personerna bakom alla förklaringar. Byt 

gärna ut något ord om du känner att det 

finns	beskrivningar	som	är	mer	relevanta	

just i din bransch eller i ditt företag.

LÄR KÄNNA DINA FYRA KUNDER

DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK
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DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK

TRYGGA TAGE

• Ordning och reda, hängslen och livrem

• Traditionell, trygghet, garantier

• Planerad, noggrann, stor 

stamkundspotential

• Satsar på klassiker/säkra kort

• Har viss beslutsångest

DITT BEMÖTANDE

• Var påläst och kunnig om dina 

produkter/tjänster

• Ha tålamod, se helheten, förvalta 

förtroende

• Hjälp Tage att fatta ett köpbeslut

FALLGROPAR

• Tveksam, tid att fundera, långsamma 

beslut

• Ogillar förändringar och nyheter

• Kontroll, kritisk och misstänksam

VIKTIGA ORD OCH UTTRYCK

• Hög kvalitet, klassiker

• Alltid rätt, välkänt, står sig

• Känt, bra och gediget
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DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK

FÖRSIKTIGA FILLE

• Vänlig, försiktig, lugn, planerad

• Tänker efter

• Handlar i grupp, var uppmärksam på   

vänner och smakråd

• Följer trenderna, köper storsäljaren, 

gärna 10-i-topplistan

DITT BEMÖTANDE

• Koppla på vänlighet och omtanke

• Kom ihåg hennes/hans namn

• Styr Fille milt

FALLGROPAR

• Tidskrävande

• Inte tydlig

• Vill inte invända/säga emot

• Vännen/smakrådet kan bromsa

• Handlar men lämnar ofta tillbaka

• Älskar öppet köp

VIKTIGA ORD OCH UTTRYCK

• Storsäljare, säsongens hit, prisvärd

• Bra val, Jag har den själv

•	Fler	och	fler	tycker	om	den,	du	kommer	

inte att ångra dig

• Den var nyligen med på ett program på 

TV

• Jag såg att ”kändis X” hade den
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DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK

SOCIALA SUSSI

• Medveten, modern och ständigt på jakt

• Kastar sig ut, tempo och action

• Kan sina trender, sticker gärna ut

• Läser av blixtsnabbt

• Lever i nuet och framtiden

DITT BEMÖTANDE

• Minimera detaljerna, fokusera på 

känslan

• Snacka inte sönder Sussi

• Föreslå radikala lösningar

• Visa personligt intresse

• Högt tempo

FALLGROPAR

• Blir lätt uttråkad, ingen gammal 

skåpmat

• Tankspridd, ostrukturerad

• Avslutar inte saker, går mycket på 

impuls

• Kan rätt som det är försvinna

VIKTIGA ORD OCH UTTRYCK

• Det nyaste och trendigaste

• Du blir ”först i stan”

• Detta är helt annorlunda

• Nyhemkommet, våga prova
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DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK

VIKTIGA VICKAN

• Tar plats, syns och hörs, har krav och 

förväntningar

• Viktig, betydelsefull, framgångsrik

• Individualist

• Snabba beslut, medvetna val

• Exklusivt, det lilla extra, vågar mer

DITT BEMÖTANDE

• Plocka fram tävlingsmänniskan i dig

• Sälj på

• Låt Vickan vara i spotlight

• Maxa servicen utan dalt, ”Kill her with 

kindness”

• Kunskapsauktoritet men minst lika 

mycket ödmjukhet 

• Ge valmöjlighet men överlåt beslutet

FALLGROPAR

• Mycket jargong – kan vara någon annan

• Har svårt att vänta eller stå i kö

• Har ”aldrig” fel

• Otålig/stressad

• Ibland lite arrogant i tonen

• Kan irritera andra

• Förväntar sig kortfattad kunskap från 

dig

VIKTIGA ORD OCH UTTRYCK

• Exklusiv/speciell

• Bara ett fåtal, inga mainstreams precis

• Vi är oerhört stolta över detta

• Normalt så …. men vi ordnar det åt dig
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En av de allra största fallgroparna när det gäller kundbemötande är att 

tänka att det är något vi ska ta tag i snart. Här gäller det att komma igång 

direkt. Som hjälp på vägen kommer några punkter att hålla sig i när 

utvecklings- och framgångsarbetet brakar loss.

• Kom igång! Gör ungefär rätt, men gör det nu och kraftfullt. Kursen kan 

korrigeras efter vägen.

• Håll perfektionisterna borta. De slösar bara tid. 

• Gnäll inte över omständigheterna utan gilla läget.

• Kom ihåg att endast det man mäter blir gjort.

BÖRJA JOBBA NU!

DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK
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1. Först och främst: Ha aldrig några förutfattade meningar om kunden. 

Vem	hon/han	är,	om	hon/han	har	råd	eller	om	det	finns	några	andra	

begränsningar. Läran om kundpsykologi och om hur olika karaktärer 

kommunicerar växer fram genom samtal med kunden.

2. Läs, tänk runt och förstå Tage, Fille, Sussi och Vickans olika karaktärsdrag. 

Tänk på någon kund/stamkund du redan har och se om du kan försöka 

förstå vilken av karaktärerna som passar in på henne eller honom.

3. Lär dig att se på ett nytt sätt. Innan du ens hunnit hälsa på kunden eller 

startat ett samtal, kan du genom att iaktta kundens kroppsspråk, klädsel 

och blick börja få ”vittring” om vem hon eller han är. Då ligger du ett steg 

före.

NÅGRA KONKRETA UPPGIFTER

DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK
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4. Prata med kunden. Ställ några öppna frågor (sådana man inte kan 

besvara med ja eller nej) så kommer kundens svar snabbt hjälpa dig att 

förstå vem hon/han är och hur kunden vill bli bemött.

5. Sätt gärna upp en lapp med namnen Tage, Fille, Sussi och Vickan vid 

kassan	och	gör	en	liten	markering	på	lappen	om	vem	du	just	träffade.	

Ett	enkelt	och	effektivt	hjälpmedel	för	att	inte	glömma	bort	att	tänka	

kundpsykologiskt.

6. Öva på att anpassa ditt samtal efter olika kunder genom att prova dig 

fram. Du kommer omedelbart att själv få det roligare på jobbet men också 

märka att dina kunder trivs mycket bättre.

NÅGRA KONKRETA UPPGIFTER - FORTSÄTTNING

DEN ENA KUNDEN ÄR INTE DEN ANDRA LIK



GE INTE KUNDEN DET HON 
VILL HA

Vi träffar dem varje dag. Bestämda kunder som 
kan berätta precis vad de letar efter. 

Men vad vill de,  egentligen?
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Vad är det kunden egentligen ute efter? 

Vet hon eller han det själv? Behöver hon 

– om vi nu låtsas att det är en kvinna – 

veta det? Måste kunderna veta vad de 

söker innan de kommit in i butiken eller 

restaurangen? Absolut inte. Kunden 

vet att hon söker ett plagg till festen på 

lördag eller en present till en nära vän, 

hon vet att hon är sugen eller hungrig när 

hon går in i restaurangen. Men oftast är 

hon långt ifrån säker på exakt vad det är 

hon söker.

Endast ett fåtal kunder som kommer in i 

din butik, slår sig ner i baren eller sätter 

sig vid ett bord i din restaurang vet på 

förhand vad de ska handla, äta eller 

dricka. Ungefär 20 procent av alla kunder 

vet exakt vad de vill ha och är orubbliga 

i sitt beslut. Övriga 80 procent är klart 

påverkbara och kan mycket väl tänka sig 

att handla något annat som fyller samma 

syfte eller får dem att nå samma mål.

GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA
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När kunden berättar vad hon är ute 

efter, hur tydligt och bestämt det än 

låter, så är det endast en riktning, en 

slags vägledning till vad hennes önskan, 

dröm eller mål är. 20 procent är precis 

så bestämda som de låter. Resten av 

alla kunder kan du påverka. Nu ska 

vi fokusera på hur du, genom att inte 

uppfatta kundens önskemål som ett 

måste, istället kan göra kunden extra 

nöjd genom att föreslå något som du 

har i ditt sortiment och som bidrar till en 

ännu bättre helhetslösning. Det är det 

som kallas idéförsäljning.

IDÉFÖRSÄLJNING LÖSER PROBLEM

GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA



www.stigfram.se Serviceskolan25

I grunden är vi alla uppfostrade att vara 

ärliga. Naturligtvis ska vi säljare inte 

ljuga för våra kunder. Vad få pratar om 

är alternativet till sanningen, nämligen 

idéförsäljning. Om kunden frågar efter 

något du inte har, svara aldrig ”nej, 

tyvärr har vi inte det” eller ”nej, tyvärr är 

den slut”, även om det stämmer. Du har 

visserligen inte produkten – men du har 

fortfarande möjligheten att lösa kundens 

problem. 

Dagligen hör man säljare, servitriser 

eller hotellpersonal svara sina kunder 

”nej, det har vi tyvärr inte” eller ”nej, 

det kan vi tyvärr inte” istället för att 

föreslå något annat som skulle fungera 

minst lika bra. Säljares okunnighet om 

idéförsäljning innebär för många företag 

ett försäljningstapp på minst 30 procent. 

Skrämmande men sant.

RÄTT SVAR KAN VARA FEL

GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA
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GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA

Här måste alla vi kundvårdare och säljare 

tänka om. Om en kund frågar mig om 

en röd tröja, eller ett visst märke på en 

borrmaskin, eller en viss maträtt som vi 

inte har, ska jag då inte svara ärligt och 

säga som det är? Nej! Du ska låta bli 

att berätta att du inte har varan ifråga – 

åtminstone inledningsvis. Ingen kund i 

världen vill höra att det inte går, att det 

inte	finns,	att	du	inte	kan	eller	att	det	är	

slut. De vill höra förslag på alternativa 

produkter, andra lösningar, nya sätt som 

du kan hjälpa dem på.

 

Ställ	några	nyfikna,	välmenta	och	öppna	

frågor som klargör om du kanske har 

något liknande. ”Vad hade du tänkt ha 

den till? Hur vill du kunna sköta den? 

Vem är den till? När ska du använda 

den?” Svaren på frågorna hjälper dig 

att förstå dels vem kunden är (enligt 

kundpsykologin i föregående artikel), 

dels vilka alternativa produkter som 

skulle kunna passa lika bra eller ännu 

bättre av allt det som du har i ditt 

sortiment och i lager.

PRATA MED KUNDEN
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Med hjälp av den information du 

får av kunden gäller det sedan att 

tänka stort och ge många alternativa 

möjligheter. Det är ofta en bra hjälp att 

sortera kundens beskrivningar efter tre 

önskemål:

• EGENSKAPER. Tjänstens eller 

produktens egenskaper beskriver något 

vi kan se, känna, röra vid eller mäta. 

Tilltalar den produkt du tänker på din 

kunds vilja eller behov?

• FÖRDELAR. Tjänstens eller produktens 

fördelar förklarar funktionen. Kan den 

produkt du tänker på uträtta det för 

kunden?

• KUNDNYTTA. Tjänstens eller 

produktens kundnytta berättar om vilken 

nytta kunden kan ha av produkten vid 

olika tillfällen. Kan den produkt du tänker 

på ge detta?

Kom ihåg att vi inte säljer varor, produkter 

eller tjänster. Vi säljer upplevelser, 

möjligheter och lösningar. Vägen till 

att kunna ge kunden en upplevelse, få 

henne att se möjligheterna eller bli lättad 

och inspirerad av en lösning, är denna 

enda: Prata med kunden!

PRATA MED KUNDEN - FORTSÄTTNING

GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA
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FLYTTA FOKUS

När vi har fått frågan om en tjänst eller 

produkt vi inte har i sortimentet och 

kommit på en alternativ lösning gäller 

det att hjälpa kunden att snabbt glömma 

sitt	första	ideal	och	istället	bli	nyfiken	på	

det nya förslaget. Vi måste helt enkelt 

hjälpa	kunden	att	flytta	fokus.	

Om en kund till exempel frågar efter en 

borrmaskin av märket Bosch och du inte 

har det, utan i stället valt märket Black 

& Decker, måste vi snabbt få bort Bosch 

ur bilden och situationen. Skulle du till 

kunden som frågar efter Bosch säga: 

”Tyvärr har inte vi Bosch, men vi har en 

annan borrmaskin här borta …”, kommer 

Bosch i all evighet att hänga kvar som 

idealet som inte fanns, men som kanske 

kunde ersättas. Verkligen inget bra 

utgångsläge	för	en	lyckad	affär.	Vem	vill	

köpa en svalare ersättare?

I stället gäller det för dig att hjälpa 

kunden att förstå att Black & Decker är 

ett bättre ideal och ett ännu bättre val 

än Bosch. Det är bara att plocka fram 

skälen du själv hade att välja sortimentet. 

Så här skulle resonemanget kring 

borrmaskinerna kunna låta:

- Hej, har ni Bosch borrmaskiner?

- Hej, borrmaskiner sa du. Får jag bara 

fråga om viken typ av arbeten du ska 

göra? Är det för normalt hemmabruk 

eller mer regelbundet i jobbet?

- Det är mest för vanligt hemmabruk, 

men jag vill verkligen ha en bra maskin.

- Kom ska du få se! Vi har valt Black & 

Decker i stället. (Nämn aldrig det andra 

märket vid namn, låt det försvinna bort 

i glömska.) Skälen till det är att Black 

&	Decker	har	fler	tillbehör,	är	lättare	att	

sköta, har en kraftigare motor, tar större 

dimensioner av borrar och faktiskt har ett 

något bättre pris.

GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA
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GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA

Nu, inte förr, sätter du maskinen i 

händerna på kunden. Ert samtal fortsätter 

sedan med allt fokus på Black & Decker 

och den maskinens möjligheter och 

fördelar som du vet är minst lika bra 

som det andra märket och som kunden 

kommer att bli oerhört nöjd med. Som tur 

är	fick	kunden	träffa	dig,	så	att	hon	fick	

reda	på	att	den	finns.	Nu	vet	hon	det,	och	

nu har hon fått hjälp att bli riktigt nöjd 

med sin nya borrmaskin som hon högst 

sannolikt kommer att köpa av dig idag.

Ett annat resonemang är tyvärr mycket 

vanligt:

- Hej, har ni Bosch borrmaskiner?

- Bosch … nej, tyvärr har inte vi det.

- Vet du om det är någon i närheten som 

har det?

- Vet inte riktigt, men prova på 

byggmarknaden där borta …

- Tack och adjö.

FLYTTA FOKUS - FORTSÄTTNING
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GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA

Konsten att tänka om, att gå från till 

synes enkel ärlighet till något annat kan 

vara svår. ”Jag sa ju bara som det var? 

Vad är problemet, vill du att jag ska 

ljuga?” Nej, vi ska inte ljuga, vi ska bara 

söka tänkbara lösningar och vi ska ge 

kunden	fler	tänkbara	alternativ.

För att få till de här samtalen måste 

företagens ledare dels rekrytera 

kommunikatörer som brinner för att ge 

kunder hjälp, dels ge sin personal bättre 

förutsättningar att klara jobbet. Med 

kunskap om vad äkta kundvård är skapar 

vi bättre självförtroende hos våra säljare 

så att de vågar prata med kunderna 

på ett konstruktivt sätt. Lyckas vi med 

det har vi inte bara gjort kunden riktigt 

nöjd, vi har även fått en vän för livet; en 

stamkund. Stamkunder ska man samla 

på. De kommer oftare, de stannar längre 

och de handlar mer.

TÄNK OM, TÄNK RÄTT
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• Vilket är det vanligaste behovet kunderna säger att de har när de handlar, 

äter eller bor hos dig?

• Vilken är den vanligaste frågan, det vanligaste behovet kunderna har hos 

dig som du inte kan hjälpa dem med?

• Vilket behov tror du att kunderna egentligen har, men som de själva ännu 

inte förstått att de har?

Om du kan svara på dessa tre frågor samt har förmågan att anpassa svaren 

till verkligheten på din arbetsplats, har du kommit oerhört långt med 

utvecklingen av service och lönsamhet i ditt företag.

• Fortsätt med att beskriva minst tio tjänster eller produkter du inte har, men 

som kunderna ibland kan tänkas fråga efter.

• Ge minst tre exempel på alternativa lösningar per tjänst eller produkt som 

du inte har.

BÖRJA JOBBA NU!

GE INTE KUNDEN DET HON VILL HA



SÄLJ MER SÅ BLIR 
KUNDEN NÖJDARE

De flesta kunder behöver och vill ha mer 
hjälp än vad både du och de själva tror. 

Engagera dig, ställ frågor och ge förslag! 
Vägen till nöjdare kunder och ökad lönsamhet 

går via omsorgsförsäljning.
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Har du någon gång kommit hem med en 

ny produkt som inte går att använda? 

Stått i hallen med en fullpackad påse för 

att måla om, bygga till eller sätta upp en 

hylla utan att kunna göra det? 

Börjat laga en middag du just köpt 

ingredienser till, utan att kunna laga den 

färdig? 

De	flesta	av	oss	har	varit	med	om	det	

och skälet är alltid detsamma: Det fattas 

något.	Det	saknas	batterier	till	ficklampan	

eller leksaken. Det fattas maskeringstejp 

till ommålningen, pluggar till skruvarna 

eller krokar till hyllan. Det fattas sås till 

maten eller avokado till salladen. 

Det som fattas är omsorg.

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE
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Hur kunde det gå så här, frågar vi oss? 

Vems är felet? Ibland har vi oss själva att 

skylla. Vi rusade igenom butiken med 

eller utan inköpslista, trodde att vi fått 

med allt vi behövde, gick till kassan och 

betalade och skyndade oss hem för att 

sätta igång. Sådant händer. Oftast är det 

emellertid inte vårt, utan säljarens fel att 

projektet tar stopp. 

Fler säljare borde hjälpa sina kunder att 

komma ihåg alla detaljer genom att prata 

med kunderna när de är i butiken. 

Genom ett större engagemang och lite 

nyfikenhet	skulle	hon	eller	han	kunna	få	

alla att handla det som behövs. 

Varför sälja en batteridriven produkt utan 

att	försäkra	sig	om	att	det	finns	batterier	

hemma? 

BLI LITE NYFIKEN

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE
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VAR DET BRA SÅ?

Vi på StigFram kallar det 

omsorgsförsäljning, en teknik som löser 

kundens problem och är avgörande 

för företagets lönsamhet. Med största 

möjliga omsorg om kunden ser du till 

att hon varken saknar eller missar något 

viktigt eller intressant. 

Uttryck som merförsäljning eller 

tilläggsförsäljning undviker vi, eftersom 

de för tankarna till en säljteknik som 

kunderna uppfattar som jobbig och 

påträngande.	Vi	har	alla	träffat	säljare	

som okänsligt prackar på kunden varor 

hon inte vill ha, eller tjatar om ytterligare 

produkter eller tjänster bara för att 

sälja mer. Det är inte seriös kundvård. 

Meningen med omsorgsförsäljning 

är istället att ha fullt fokus på att göra 

kunden riktigt nöjd. Antingen gör du det 

genom att hjälpa henne att inte glömma 

något viktigt som du har fått reda på att 

hon kommer att behöva. Eller så gör du 

det genom att visa eller föreslå något 

hon inte tänker på eller ens vet om att 

det	finns,	men	som	du	vet	kommer	att	

göra kunden extra nöjd. 

Du gör det däremot inte genom att 

ställa den utslitna frågan: Var det bra 

så? Kunden vet inte om det var bra så, 

eftersom hon inte har en aning om hur 

bra det skulle kunna bli och vad du 

skulle kunna föreslå. För henne återstår 

bara att svara: Ja, det var bra så. Och 

sedan händer inget mer vid den kassan.

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE
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SMÅ MARGINALER, HÅRD KONKURRENS

Det är inte lätt att skapa lönsamhet i 

butiks-, hotell- eller restaurangbranschen 

idag. Mätningar visar att det totala 

utbudet av varor i vårt land är anpassat 

för en befolkning på ungefär 17 miljoner 

invånare, inte våra 9 miljoner. De allra 

flesta	branscher	är	klart	överetablerade.	

Det är inga problem att hitta en kofta, 

en färgburk, ett verktyg, blommor eller 

någonstans	att	äta.	Det	finns	alltid	

liknande eller alternativa produkter i 

närheten. Lägger vi till den allt snabbare 

växande e-handeln förstår vi alla hur 

hård konkurrensen och striden om 

marknadsandelarna verkligen är. 

Den uppenbara konkurrensen har bland 

annat lett till att dagens konsument är 

både påläst och många gånger kunnig, 

bland annat om prisbilden. Konkurrensen 

håller priserna nere vilket följaktligen 

leder till lägre bruttovinst och marginal. 

Marginalerna per produkt är ofta alltför 

små för att leverera en trygg vinst. Men 

om vi lyckas få till någon extra försäljning 

utöver det kunden själv ber om eller 

väljer, har vi faktiskt möjlighet att påverka 

lönsamheten.

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE
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SMÅ MARGINALER, HÅRD KONKURRENS

För att stärka lönsamheten i företaget 

måste vi alltså sälja mer per kund. Vi 

måste se till att snittförsäljningen inte 

bara ökar i antal kronor utan även i antal 

produkter per kund. Nedan ser du hur 

enkelt det är. Bild 1 visar hur pengarna 

som kunden betalar för en vara fördelas 

på ett ungefärligt sätt. När alla kostnader 

är betalda kan du se det tunna mörkblå 

skiktet högst upp som illustrerar vinstens 

storlek. Vinsten är alltså inte större än 

så. Av de företag inom detaljhandel, 

hotell och restaurang som över huvud 

taget gör någon vinst, vilket är långt ifrån 

alla, är det 80 % som gör mellan 1-12 % i 

nettovinst. Vinsten är inte större än så!

*Bilder på nästa sida

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE
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100%

50%

Moms

Moms

Varukostnad

Varukostnad

Ungefär såhär fördelas pengarna som kunden betalar för en vara.

Här ser du ungefär samma situation om hur pengarna fördelas presenterad i staplar.
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SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE
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Ungefär såhär fördelas pengarna som kunden betalar för en vara.
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SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE

Här kommer lönsamhetskoden: 

Kan du till samma kund och vid 

samma tillfälle lyckas sälja en eller 

flera	produkter	ytterligare	påverkas	

vinsten rejält. Det behövs skokräm till 

skorna,	batterier	till	ficklampan,	en	slips	

till skjortan, en pensel till färgen och 

hovmästarsås till laxen! 

Bilden visar skillnaden på hur ekonomin 

redovisas för de extra artiklar du säljer. 

Vinsten på artikel två, tre och fyra blir 

som du ser på den högra pelaren 

väsentligt mycket större tack vare 

att i princip alla kostnaderna (utöver 

artiklarnas egen varukostnad och 

moms) redan är betalda i den vänstra 

första produkten. Det är så här vi skapar 

lönsamhet och det är därför man aldrig 

ska använda frasen ”var det bra så?”. Om 

kunden svarar ”ja” kommer det aldrig att 

bli någon högerstapel i Bild 3.
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Om du med inspiration och välment 

omsorgsförsäljning skulle kunna hjälpa 

cirka 15 kunder om dagen att bli riktigt 

nöjda genom att sälja någonting extra för 

i	snitt	200	kronor	blir	effekten	den	här:

3.000.- / dag

21.000.- / vecka

84.000.- / månad

1.008.000.- / år

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE



www.stigfram.se Serviceskolan41

SÄLJARE ELLER EXPEDIT?

Att bara plocka fram det kunden själv 

frågar efter, ta betalt och sen säga 

”välkommen åter” är ingen försäljning, 

menar många professionella säljare, det 

är expediering. Förr användes begreppet 

expedit ofta när man skulle beskriva en 

säljare: ”Kan jag få tala med en expedit?” 

Även om denna titel idag känns både 

gammal och förlegad passar den tyvärr 

alltför ofta in på dagens butikspersonal. 

En expedit är en person som ibland kan 

överväga att tänka sig att ta betalt av en 

kund som insisterar på att handla. 

En säljare, däremot, prioriterar kunden 

före allt annat, anpassar sig efter hur 

kunden vill bli bemött, pratar med 

kunden om vad hon söker, hittar kreativa 

lösningar och visar stor omsorg genom 

att hjälpa kunden att inte glömma eller 

missa något viktigt. Det är när du tar 

initiativ, visar engagemang och vill hjälpa 

kunden tillrätta som du blir säljare. 

När du utifrån din kunskap om såväl 

kundpsykologi som sortiment ser till att 

kunden handlar eller beställer det hon 

verkligen behöver och tycker om, arbetar 

du med professionell omsorgsförsäljning.

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE
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VARJE DAG ÄR EN PREMIÄR

På ett sätt liknar säljarens yrke 

skådespelarens eller artistens. Du står 

också på scenen, om än inte med lika 

många personer åt gången i publiken. 

Du tar initiativet, tar kontakten, äger 

situationen och blir både granskad och 

bedömd. Vi behöver självförtroende för 

att våga föreslå, berätta och motivera; 

för att ta plats på vår butiks-, restaurang- 

eller hotellscen.

Självförtroende kommer inte automatiskt, 

kanske du hävdar. Nej, det skapas 

genom kunskap och övning. Läs på så att 

du kan det du säljer, precis som artisten 

och skådespelaren läser in sina texter 

och repliker. Läs på och öva på den här 

artikelseriens innehåll och innebörd, 

precis som artisten och skådespelaren 

övar under sina repetitioner. Börja sedan 

betrakta varje dag som en premiär. När 

du öppnar din entré eller butiksdörr går 

ridån upp. Publiken är ny varje dag. En del 

påminner om gårdagens publik, kunder 

eller gäster och en del är stamkunder. 

Men	de	flesta	är	nya	besökare	som	

förväntar sig en entusiastisk föreställning 

– ett trevligt bemötande.

Motarbeta alla känslor av slentrian, se 

alla dagar som en ny utmaning. Tänk på 

att det är upp till dig hur den här dagen 

kommer att bli. Du är alltid en del av 

någon annans upplevelse. Låter det 

överdrivet positivt och hurtigt? Vi vet 

att de som hittar den här attityden och 

skapar den här andan i sitt företag har 

många	fler	stamkunder,	är	mycket	mer	

lönsamma och har fantastiskt mycket 

roligare på jobbet än alla andra.

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE
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Den viktiga omsorgsförsäljningen kan delas in i tre olika varianter.

• Uppförsäljning 

Sälj extra av det som kunden redan visar intresse för, till exempel större 

förpackning,	fler	färger	eller	”ta	tre	betala	för	två”.	Ge	minst	tio	exempel	

på varor eller tjänster i ditt sortiment eller utbud som du kan skapa ökad 

försäljning med.

• Sambandsförsäljning

Varor som naturligt hör ihop. Se helheten och beskriv hela upplevelsen 

för kunden. Till exempel fuktspray till mockaskorna, dressing till salladen 

eller plugg till skruvarna. Ge minst tio exempel på varor eller tjänster i ditt 

sortiment eller utbud som du kan skapa ökad försäljning med.

• Inspirations- eller kassaförsäljning

Här kan vi sälja ”vad som helst”. Välj något lättsålt, aktuellt eller  något som 

”alla” behöver. Till exempel en trisslott, ett presentkort, en tumstock eller en 

blomma. Ge minst tio exempel på varor eller tjänster i ditt sortiment eller 

utbud som du kan skapa ökad försäljning med.

BÖRJA JOBBA NU!

SÄLJ MER SÅ BLIR KUNDEN NÖJDARE



www.stigfram.se

OM STIGFRAM

Vi på StigFram brinner för lönsamma 
kundrelationer. Vi är humanister med starkt 

fokus på affärsmannaskap. Vi är övertygade om 
att mötet mellan människor skapar eller raserar 

värde. Det är därför mötet är så viktigt


