
 

 

Bilaga 2, Servicetrappans 3 moduler 
 
Målgrupp: Medarbetare och ledare som arbetar med försäljning och möter företagets gäster.   
Syfte: Vi skapar en förståelse för det enastående värdet av excellent service samt insikt och 

kunskap i såväl gästpsykologi som idéförsäljning. 
Grupper:  max 20 deltagare / grupp  
Längd:  3 timmar per modul. Genomförs digitalt men live via Zoom. 
Upplägg: 3 moduler finns. Förslagsvis sätter vi 3 datum. Under 1 dag sker 2 moduler. Deltagarna 

anmäler sig till FM el EM passet, tex så här:  
1 okt: Modul 1 genomförs på FM och EM (9-12 + 13-16) 
20 okt: Modul 2 genomförs på FM och EM (9-12 + 13-16) 
5 nov: Modul 3 genomförs på FM och EM (9-12 + 13-16) 

Diplom: Deltagarna får ett diplom efter vart steg (om ni önskar det) 
Kursdokumentation:  Skickas digitalt inför var modul till deltagarna 
Övrigt:  Inför var modul får deltagaren en kallelse med information om kursen och det tekniska 

som skickas ut av uppdragsgivaren. 
 
Utbildningen ”Servicetrappan” är för ledare och medarbetare som arbetar med gästmöten och företagets försäljning. Här går  
vi igenom alla steg vi har i ett gästmöte, ”från hej till hej då”. Utbildningen varvar teori med gruppövningar och alla steg  
genomförs digitalt men live.  
 
Utbildningen delas upp på 3 moduler:  
Modul 1 Gästen i fokus 
Modul 2 Lönsam omsorgsförsäljning 
Modul 3 Hantera missnöje såväl internt som med gäst 

Modul 1: Gästen i fokus 
Du är ansiktet utåt och möter dagligen gästen. Din roll i mötet är av största vikt för gästens upplevelse. Det är du som 
levererar det, för gästen, så viktiga första intrycket. Valet av vår egen attityd kan alltså antingen ”förskingra eller förädla” 
varumärket och företagets möjligheter på marknaden. Service är en färskvara som vi hela tiden behöver hålla levande.  

I modul 1 pratar vi om vår egen personliga inställning, motivation, internt samarbete (över gränserna), delaktighet och 
ansvar. Genom grundläggande gästpsykologi lär vi oss att behandla varje gäst utifrån deras kommunikationsstil. 

Under denna modul lär vi ut grunden i hur du på bästa sätt ska bemöta era Gäster och vilken viktig roll du som ”säljare” har i 
detta möte.  Hur får jag en gäst att bli nöjd? Vad behöver jag vara påläst om inför mina gästmöten? Kan jag påverka 
människor och hur gör jag det? Varför ska vi fokusera på gästmötet och hur påverkar det vår affär? 

Under modul 1 går vi igenom steg 1-3 i servicetrappan.  

1, Före gästmötet, vad behöver jag tänka på då? 

• Din mentala inställning och kompetens 
• Din attityd i mötet m gäst 
• Våra värderingar/visioner 
• Varumärkets önskade position och hur vi når dit 
• Vinnande beteenden för att skapa en gästfokuserad kultur 
• Vikten av att vara en bra förebild internt  

2, Uppmärksamma gästen 

• Hur gör jag det? Vad behöver jag tänka på för att lyckas? 

3, Var proaktiv i gästmötet 



 

 

• Ta initiativ 
• Visa intresse 
• Gästpsykologin- vem är min gäst 
• Ha öppna dialoger 

Modul 2: Lönsam omsorgsförsäljning 
Under modul 2 har vi kommit till stegen då vi verkligen pratar med gästen. Vi behöver inleda vår konversation, ställa många 
frågor för att kunna rekommendera rätt produkt. Vi behöver ha koll på våra produkter för att kunna sälja rätt samt kunna 
inspirera till mer sälj.   

Här får du träna på att skapa behov för gästen. Detta gör vi genom att lyssna på gästen för att sedan sälja en idé, möjlighet 
eller lösning. Lyckas vi med det har vi inte bara gjort gästen verkligt nöjd, vi har även fått en ”vän för livet” – en ambassadör. 
Den riktiga nyckeln till framgång är den så viktiga omsorgsförsäljningen. Att utan att på minsta sätt ”pracka på” gästen extra 
varor gäller det att med hjälp av tilläggsprodukter göra gästen ännu mer nöjd. 

Under modul 2 går vi igenom steg 4-6 i servicetrappan.  

4, Undersök gästens behov 

• Öppna frågor 
• Medvetna o omedvetna behov 

5, Inspirera och ge trovärdiga förslag- omsorgsförsäljning 

• Ge Trovärdiga förslag & råd mot bakgrund av behovsundersökningen 
• Hur får vi till en lönsam omsorgsförsäljning 
• Gästpsykologi- våra Gäster är olika och vi hanterar försäljning på olika sätt beroende på gäst. 
• Idéförsäljning – öka försäljningen 

6, Trevligt avslut 

• Hjälp gästen med ett beslut, kom till avslut 
• Se till att gästen lämnar er med en god känsla 

Modul 3: Hantera en missnöjd gäst  
Ibland händer det att en gäst inte är nöjd av olika anledningar. Här får du lära dig vad du kan och behöver göra för att få en 
gäst nöjd eller åtminstone mindre missnöjd. Vi tittar på olika anledningar till att det uppstår konflikter och vad du kan göra för 
att hindra det. Vi tittar på varför det är så viktigt att vi tar hand om Gäster som har åsikter och feedback. När denna dag är 
över ska du känna att du blivit starkare i dessa ibland jobbiga situationer. Hantera invändningar o missnöje i gästmötet 

• Gästpsykologi- våra Gäster är olika och vi hanterar ett missnöje på olika sätt beroende på gäst. 
• Din egen kommunikationsstil  
• Olika konfliktstilar 
• Worksshops 

Övrig info 

Diplom:  Deltagarna får ett diplom efter vart steg. StigFram har skrivit under på diplomet och 
mailar det till var deltagare som själv får printa ut diplomet.  

Kursdokumentation:  Var modul har kursdokumentation. Materialet mailas i en PDF till var deltagare inför 
utbildningen.  

 
 


