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- 5 spaningar på temat service

I denna vår fjärde Semesterrapport gör vi en djupdykning i en av trenderna från Semesterrapporten 2013 – 
”Personlig service här och nu”. En trend som visar att den personliga servicen inte är på utdöende, men 
att förväntningarna och kraven på ”bra service” har förändrats.
 
Vår tes i årets Semesterrapport är att bra service har fått en revival och att den blir allt viktigare för före-
tag när det gäller att särskilja sig från sina konkurrenter. Kundernas tålamod blir allt kortare, inte minst 
i takt med att tekniken utvecklas. Fler och fler kräver snabba svar och hjälp här och nu. Får man inte den 
service man efterfrågar är steget att välja en konkurrent inte långt borta.
 
Men service handlar inte bara om hur den levereras. Minst lika viktigt är hur kunden upplever mötet 
med företaget rent emotionellt. Denna mer mjuka del av servicen handlar om attityder och värderingar, 
och vilken känsla som kunden upplever. De företag som lyckas med både och, d.v.s. leverera en snabb och 
korrekt service på ett personligt sätt, tror vi kommer att vara morgondagens vinnare. Lyckas man med det 
är möjligheten stor att man inte bara får lojala kunder, utan varumärkesambassadörer som aktivt sprider 
positiva historier om företaget bland vänner och bekanta.
 
Inför arbetet med årets upplaga av Semesterrapporten bjöd vi återigen in Ving Advisory Board, ett antal 
utvalda personer med olika bakgrund och erfarenheter från olika företag och branscher. Tillsammans 
med dem har vi gjort en djupdykning på temat service, för att belysa dess betydelse ur flera olika perspek-
tiv och placera trenden i ett större sammanhang. I rapporten presenterar vi vår egen servicemodell och 
”Servicens 7 F” som växte fram under Ving Advisory Board, utifrån en idé som presenterades av Hélène 
Benno, generalsekreterare på Min Stora Dag. Modellen innehåller ett antal punkter som företag bör ha 
koll på om de vill lyckas med sitt servicearbete.
 
Intressanta diskussioner under en halv dags rundabordssamtal ledde också fram till en mängd olika 
infallsvinklar, åsikter och exempel som vi därefter har samlat och kategoriserat i fem ”spaningar”. Alla 
pekar de klart och tydligt åt ett håll: ett företag som lyckas erbjuda sina kunder bra service har en större 
möjlighet att särskilja sig från sina konkurrenter – och större chans att bli kundens förstahandsval.
 
Precis som tidigare bygger Semesterrapporten även på en rad andra källor. Allt från de hundratusentals 
semesterenkäter våra kunder svarar på varje år till kunskaper från vår egen resepanel. Bland källorna 
finns dessutom externa undersökningar, litteratur, artiklar och intervjuer.
 
Jag hoppas du tycker att Semesterrapporten 2016 är intressant och att den 
kan hjälpa dig att utveckla en process för ständiga förbättringar av servicen i 
ditt företag.

Trevlig läsning!

MAGNUS WIKNER, KONCERNCHEF THOMAS COOK NORTHERN EUROPE*
*Även kallad Vinggruppen, Nordens ledande semesterarrangör där bland 
andra Ving, Spies, Tjäreborg och Globetrotter ingår. 

Semesterrapporten 2016
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Hur har vi gjort?
I arbetet med Semesterrapporten 2016 har vi fokuserat på tre  
övergripande frågeställningar.

1. Den moderna människans krav på service på semestern
Vad menar vi med service egentligen? Är det snabb och korrekt information? Bemötande? Personligt 
tilltal? Tillgänglighet? Och vad är bra respektive dålig service? Vad betyder den mänskliga kontakten för 
kundens upplevelse? Och är det så att vi behöver olika typer av service i olika situationer – och kanske 
beroende på vem vi är, i vilken ålder, hur resvana vi är osv. Är service också att bjuda på kunskap eller 
att hjälpa till med sådant kunderna inte kan fixa själva – boka bord på en känd krog eller erbjuda rund-
vandring i maskinrummet på ett kryssningsfartyg? Hur ska semesterföretagen utforma och utveckla sin 
service för att vinna slaget om kunderna?

2. Från butiken och välkomstmötet till skräddarsydd service och 
mobilappar. Hur har servicen till våra kunder utvecklats?
Digitaliseringen har gjort att vi kan nå våra kunder på helt nya, enklare sätt, genom ny teknik. Det mänsk-
liga mötet i butiken har därmed i mångt och mycket ersatts med chattar, mail och appar. Finns det en risk 
att vi förlorat något längs vägen? Är den nya digitala personifierade serviceupplevelsen enbart positiv 
eller finns det en risk att människor känner att ”storebror ser dig”? Vilken typ av service värdesätter kun-
derna? Inför bokningstillfället, innan resan, under resan och efter resan?

3. Servicens betydelse för företags framgång - innovation, 
varumärkesbyggande och intäkter
Hur ser framtidens service ut? Kan ett reseföretag skapa konkurrensfördelar genom sin service? Hur pass 
viktig är service i varumärkesbyggandet? Vad är viktigt för oss att ta till oss för att bli bättre på service? 
Och vad bör vi utveckla ytterligare (webben, digitala kanaler, det personliga mötet, informationen osv)? 
Vad är nästa steg för resebranschen vad gäller service? Vi går mer och mer från det personliga mötet till 
cybermöten. Blir det robotar som tar hand om oss på resmålen i framtiden? Kan den mänskliga kontakten 
ersättas? Finns det någon gräns för hur långt den digitala servicen kan gå? Kommer istället en backlash i 
form av en digital mättnad?

Med dessa frågeställningar som utgångspunkt har vi samlat kunskap om vår omvärld och analyserat 
data. Sedan har vi lagt till vår egen kunskap och erfarenhet, samt diskuterat frågeställningarna med Ving 
Advisory Board.

Resultatet av arbetet är Semesterrapporten 2016 som du just nu håller i handen. Några av de 
källor vi använt är följande*:
• Vings Resepanel som görs 4-5 gånger per år bland 30 000 medlemmar
• Vings Semesterenkät som cirka 300 000 kunder varje år besvarar efter hemkomst
• Ving Advisory Board

Deltagarna i Ving Advisory Board är Annika Creutzer, privatekonom, Marie Söderqvist, VD Livsmedels-
företagen, Hélène Benno, generalsekreterare Min Stora Dag, Beata Wickbom, Digital Innovation Guru på 
itch, Rosalin Gustafsson, kommunikatör, Teddy Falkenek, ICA, Patrik Yderberg, Springtime Travel och 
Patrik Marklund, Ving.

* Läs mer om våra källor på sid 39.
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Den personliga servicen är inte på utdöende,  
men kraven på den förändras

Vings kundlöfte sedan mer än 30 år tillbaka, ”Vi säljer inte resor, vi säljer förväntningar, upplevelser 
och minnen. Målet är att våra kunder ska få de bästa veckorna på året när de reser med oss” är 
kanske mer aktuell än någonsin. Hur Ving uppfattas av sina kunder är summan av alla interaktioner och 
möten – från drömstadiet, planeringen och tiden före avresan till flygresan, transferbussen och själva 
semestern. Det är också här som Ving kan erbjuda de unika lösningar som gör företaget konkurrenskraftigt 
på marknaden och som gör att kundernas förväntningar uppfylls – och gärna överträffas. 

För att man ska lyckas med det krävs god service, oavsett om det handlar om information på webben 
vid bokningstillfället, inspiration inför semestern, hjälp på resmålet eller efter hemkomst. Tålamodet 
är kortare än någonsin, inte minst i takt med att tekniken utvecklas. Samtidigt förväntar sig kunder 
personlig service som skapar mervärde, vilket ställer höga krav på servicegivare.

Företag som upplevs ge sina kunder bra service är ofta de mest framgångsrika. Samtidigt vet vi att det 
främsta skälet till att man som kund byter varumärke eller leverantör är att man är missnöjd med servicen. 

Hur blir man då framgångsrik inom service? Och vad krävs av företagen för att nå dit? 

I denna rapport kommer vi att presentera fem trendspaningar på temat service. Spaningarna mynnar 
sedan ut i en slutsats där vi sammanfattar våra slutsatser med Vings egen servicemodell. I rapportens 
senare del diskuterar vi också ”Servicens 7 F”, ett begrepp som myntades under Ving Advisory Board, 
och som handlar om: förväntningar, flexibilitet, förnuft, fingertoppskänsla, friktionsfritt, fiffighet och 
försäljningstydlighet.
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F ör att förstå vad god service är 
måste man först förstå vilka 
bakomliggande faktorer som 
påverkar dagens krav på infor-

mation och bemötande.   

I  E N  M O D E L L  S K A P A D  1984 av Christian 
Grönroos, professor på Svenska 
Handelshögskolan i Helsingfors, mäts 
servicekvalitet och dess innebörd. Den 
upplevda kvaliteten mäts både utifrån 
den faktiska upplevelsen av ett företags 
service och utifrån vilka förväntningar 
man som kund har.  

D E N  F A K T I S K A  U P P L E V E L S E N  kan i sin 
tur delas upp i två olika dimensioner 
- den tekniska kvaliteten och den 
funktionella. Den tekniska (vad?) 
syftar på själva produkten, vad 

kunden erhåller från företaget. En 
sådan produkt kan exempelvis vara 
tekniska lösningar eller mailutskick. 
Den funktionella (hur?) avser i sin 
tur interaktionen med företaget, hur 
man ger service, och kan exempelvis 
vara tillgänglighet, attityder eller 
fortlöpande kundkontakt. Den 
tekniska kvaliteten blir på så sätt ett 
hårt värde medan själva utförandet 
blir ett mjukt värde. Dessa två 
dimensioner, var och en för sig eller 
tillsammans, påverkar mottagarens 
upplevelse och bild av företaget. 

I  E N  I N T E R V J U  från oktober 2016 förkla-
rar Grönroos vidare hur teknisk och 
funktionell kvalitet förhåller sig till 
varandra i en konkurrenssituation: 

”Där det finns utbytbara eller åtmins-
tone mycket liknande alternativ för 
kunderna i meningen teknisk kvalitet 
(vad?), är den tekniska kvaliteten 
enbart en inträdesbiljett till marknaden. 
Den funktionella kvaliteten (hur?) är 
däremot det man konkurrerar med och 
det som avgör om man blir kundens 
förstaval”.

D E  F Ö R V Ä N T N I N G A R  S O M  kunderna har 
skapas i sin tur i en kontext där olika 
faktorer har inverkan. Det kan exem-
pelvis vara företagets image och rykte 
på marknaden, rekommendationer, 
konkurrens och kundbehov. 

V I L K E N  S E R V I C E  och vilket bemötande 
vi får i serviceögonblicket kommer 
att påverka vår syn på företaget, både 

Vad menas med begreppet 
service?
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kortsiktigt och långsiktigt. Många gånger har det att 
göra med hur pass väl företaget lyckas leva upp till 
förväntningarna. Ett företag kan också ge service på 
ett sätt som gör att det upplevs som över förväntan.

D E T  H Ä R  R E S O N E M A N G E T  kan också appliceras på den 
tvåstegsmodell som psykologen Frederick Herzberg 
presenterade i mitten av förra seklet, som en utveck-
ling på Mazlows klassiska behovspyramid. Herzberg 
kallade den för tvåfaktorteorin. 

I  M O D E L L E N  G Ö R S  en tydlig skillnad på hygienfakto-
rer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer är det 
vi förväntar oss av ett företag när det kommer till ser-
vice, oavsett om det gäller det personliga mötet eller 
en viss uppnådd nivå av teknisk innovation. Det blir 
en miniminivå för vad vi accepterar och förväntar oss 
att få eller helt enkelt något som bara ska uppfyllas. 

M O T I V A T I O N S F A K T O R E R  Å  S I N  sida blir ett mått på 
hur väl man lyckas attrahera en mottagare, om man 
kan erbjuda något unikt på marknaden som tar bort 
friktioner eller om man har personal som alltid lyckas 
leverera det lilla extra, dvs att man gör det som inte 
förväntas. Lyckas man erbjuda eller leverera något 
som inte förväntas ökar sannolikheten att man både 
får en nöjdare och också återkommande kund. 

B Å D E  C H R I S T I A N  G R Ö N R O O S  M O D E L L  och Frederick 
Herzbergs tvåfaktorteori har några år på nacken, men 
är fortfarande aktuella. Det som har förändrats över 
tid är snarare vilka krav vi ställer och hur vi upplever 
service och bemötande. Eller som Grönroos själv 
kommenterar det i en intervju från oktober 2016: 

”Ingenting fundamentalt har förändrats i hur kunder 
upplever kvaliteten på tjänster och varor. Vad (teknisk 
kvalitetsupplevelse) och Hur (funktionell kvalitetsupp-
levelse) är fortfarande lika viktiga. Rätt nivå på Vad är 
inkörsporten på marknaden, medan man konkurrerar 
med Hur. Det som har förändrats är vilka faktorer som 
är viktiga för upplevelserna av Vad och Hur”

Bra service är att man som 
individ får den service man 
efterfrågar just nu
Christian Grönroos och Frederick Herzberg talar 
båda om de bakomliggande faktorer som påverkar 
kunders uppfattning av service och servicekvalitet.  

För att kunna använda deras modeller i det dagliga 
servicearbetet krävs dock att man förstår sig på sina 
kunder och deras behov. Någon som tidigt började ar-
beta med detta var Jan Carlzon, SAS-chef på 1980-ta-
let och VD för Vingresor på 1970-talet. 

Å R  1 9 8 5  S K R E V  J A N  C A R L Z O N  Riv pyramiderna, den 
mest sålda svenska ledarskapsboken genom tider-
na och en bok som sålts i massupplagor över hela 
världen. I Riv pyramiderna tar Carlzon upp vikten av 
att sätta kunden i centrum. Och boken är kanske mer 
aktuell än någonsin.
”Det största misstaget man kan göra som företag är att 
inte utgå från sina kunders behov. När jag var VD på 
Vingresor använde vi kundinsikter för att skapa kund-
nytta, men det nya var att vi vände på begreppet till 
att utgå från kunden. När vi till exempel skapade våra 
barnklubbar berättade vi för föräldrarna att de kunde 
gå på restaurang medan vi tog hand om deras barn på 
semestern. Då var det helt nytt”, säger Jan Carlzon i en 
intervju från oktober 2016.

I  E T T  S E R V I C E F Ö R E T A G  som t ex ett reseföretag eller en 
restaurang uppstår den produkt man säljer i själva 
serviceögonblicket, eller i mötet med kunden. Det 
som brukar kallas ”moments of truth”.  Och det blir 
då helt avgörande för kundens upplevelse av företaget 
eller tjänsten. 

J A N  C A R L Z O N ,  S O M  V A R  E N  P I O N J Ä R  inom Service Ma-
nagement, menar att god service är ”du och jag, här och 
nu”. God service är med andra ord det som efterfrågas 
just nu, vid nästa tillfälle kan det vara något helt annat.  
”Servicebegreppet bestod tidigare av helheter, det kunde 
vara miniklubbar för barn, motionsservice på hotellen 
eller speciella hotell för ungdomar. Det som har hänt 
med service generellt är att den har blivit mer och mer in-
dividualiserad. Har man som företag servicenormer som 
ska omfatta alla, då är man fel ute”, menar Jan Carlzon.

V I D  D I G I T A L I S E R I N G E N S  intåg trodde Jan Carlzon att 
den digitala servicen skulle innebära att sanningens 
ögonblick, dvs alla de beröringspunkter eller kontakter 
man som kund har med ett företag, skulle försvinna 
eller minska betydligt. Men det visade sig att den di-
gitala servicen istället kommit att bli än mer relevant, 
frekvent och individuell. Digital service kan förstärka 
upplevelsen, men den kan också bidra till att öka kun-
dens krav på god service.  
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1. Utgå från dina kunders behov. 

2. Servicen har blivit mer och mer individu-
aliserad. Ett företag vars servicenormer ska 
omfatta alla, är fel ute.

3. Det företag som kan utforma sin digitala 
kommunikation till att vara både personlig och 
aktuell vinner slaget om kunderna.

JAN CARLZONS 
TRE TIPS: 

”Det företag som kan utforma sin digitala 
kommunikation till att vara både personlig 
och närvarande i nutiden – det är företaget 
som vinner slaget om kunderna. Ett företag 
som är alldeles för generell i sin kommuni-
kation, och inte alls relevant, är förloraren”, 
säger Jan Carlzon.

D E T  J A N  C A R L Z O N  S Å G  redan för mer än 30 år 
sedan har idag fått ett brett genomslag. Han 
tog SAS från det gamla industrisamhället, 
där flygplanen var i fokus, och förde in det i 
tjänste- och servicesamhället, där människ-
an är i fokus. Med Jan Carlzons nya servi-
cestrategi gick SAS från att flyga flygplan till 
att flyga människor. 

A T T  F O K U S E R A  på kundernas behov och 
att arbeta därefter är idag många gånger 
avgörande för om ett företag lyckas eller 
inte. I samtalen under Ving Advisory Board 
diskuterades service, både dagens och 
morgondagens service. Diskussionerna 
från samtalen, tillsammans med tidigare 
forskning, Vings egna undersökningar och 
det teoretiska ramverk som har presenterats 
i denna inledning, mynnade ut i fem olika 
trendspaningar. Dessa spaningar presente-
ras på nästkommande sidor.
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1 SPANING:
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”Service är att ta bort 
friktioner, det som skaver”

G od service upplevs 
många gånger som en 
hygienfaktor, något som 
vi förväntar oss. Grän-

serna för vad vi förväntar oss flyttas 
dock hela tiden fram där krav skapas i 
kontexten av andra tjänster/varor. För 
bara några år sedan var wifi på hotell 
ett bra säljargument. Nu har det blivit 
en hygienfaktor. Ribban höjs. Fungerar 
inte uppkopplingen under semestern 
blir det ett irritationsmoment, något 
som skaver.

A T T  T A  B O R T  friktioner  är det som ger 
bra service. Tålamodet är kort och 
blir irritationsmomenten för många 
är vi snabba att välja bort och rata. 
Tidsaspekten är viktig och dyker det 
upp ett problem vill man att det ska 
bli löst snabbt. Det anser drygt 9 av 10 
(93 procent) av de ca 11 445 svenskar 
som svarade på frågor om bl a service i 
Vings resepanel från september 2016. 
Att det blir så friktionsfritt som möjligt 
är extra viktigt under semestern, vilket 
också var något som kom fram under 
diskussionerna i Ving Advisory Board.

F L E R A  A V  D E L T A G A R N A  i Ving Advisory 
Board menade att det friktionsfria ofta 
skapas när problemen är kartlagda 
och när god service är satt i system. 
Servicen handlar på så sätt också om 
att förekomma problem eller missnöje.  

Det gör man genom att exempelvis 
ställa frågor om vad det är som skaver 
och vad som kan förbättras.

E T T  T Y D L I G T  E X E M P E L  är Vings service 
Easy Travel där gäster på familjeho-
tellen Sunwing Family Resorts och 
vuxenhotellen Sunprime Hotels bl a 
erbjuds att checka in bagaget redan på 
hotellet. Väl på flygplatsen kan de gå 
direkt till säkerhetskontrollen utan 
att behöva stå i långa köer till incheck-
ningsdiskarna.

B A K G R U N D E N  T I L L  E A S Y  T R A V E L  var 
kundinsikter som kom fram i de fråge-
formulär som skickas ut efter hemre-
san. Ving noterade att många kunder 
upplevde att onödigt lång tid lades på 
transport och incheckning på hemre-
sedagen, då de hellre ville spendera de 
sista timmarna vid poolen. 

G E N O M  A T T  E R B J U D A  incheckning redan 
på hotellet tog Ving bort friktionerna. 
Kunderna överaskades med något 
som inte förväntades och som gav ett 
mervärde. Detta är ett bra exempel på 
servicens motivationsfaktorer som 
presenterades i inledningen.

A T T  S T Ä N D I G T  U T V E C K L A  serviceupple-
velsen är därför a och o. Nära 7 av 10 
svenskar (65 procent) i Vings resepa-
nel svarade att de väljer researrangör 

utifrån hur bra service de får. Därför är 
det extra viktigt att företag som Ving 
försöker ligga i framkant vad gäller 
innovativa lösningar och temporä-
ra monopol som både gör företaget 
konkurrenskraftigt och som ger nöjda 
kunder.

D I G I T A L I S E R I N G E N  K A N  hjälpa oss att ta 
bort många friktioner, men skapar säl-
lan ett emotionellt mervärde. I ett läge 
då något oväntat händer, exempelvis 
att man blir bestulen under semestern, 
är det här något som blir extra viktigt 
eftersom känsligheten för friktioner då 
är extra stor. Det är också något som 
respondenterna i Resepanelen intygar. 
För i stort sett alla (96 procent) kän-
netecknas god service av att företaget 
bryr sig om dem om de råkar ut för 
något oförutsett.  

Ä V E N  H Ä R  handlar det om kundens 
förväntningar. Ju högre renommé ett 
företag har på marknaden desto högre 
förväntningar. Ett historiskt exempel 
på det är hur Vings och det dåvarande 
systerföretaget Always kunder 
bedömde vädret på resmålet under 
semestern. Samma vecka, på samma 
resmål var Always kunder alltid lite 
mer nöjda med vädret. Vid närmare 
analys och uppföljning visade det sig 
bero på att Vings kunder hade högre 
förväntningar rent generellt. Ving hade 

Citat: Patrik Yderberg, Springtime Travel



1. Korrekt och trovärdig information (97 %)

2. Att företaget bryr sig om mig om jag råkar ut  
 för något oförutsett (96 %)

3. Att mitt problem blir löst snabbt (92 %)

4. Att jag får hjälp med något jag inte kan fixa  
 själv (88 %)

5. Utförlig information om min resa och   
 resmålet (87 %)

6. Bra råd och information vid    
 bokningstillfället (85 %)

7. Att företagets representanter är tillgängliga  
 när jag behöver dem (82 %)

8. Att servicepersonalen är flexibel och inte  
 alltid följer en manual (80 %)

9. Genuint engagemang hos guiden/  
 resesäljaren (74 %)

10. Att jag som kund blir behandlad på ett  
 individuellt/unikt sätt (71 %) 
 
Källa: Vings resepanel från September 2016, 
ca 11 445 respondenter

VAD ÄR BRA SERVICE FÖR DIG? 
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en mer utvecklad hotellprodukt och fler koncept och 
marknadsförde sig som en researrangör med högsta 
kvalitet. Förväntingar handlar alltså även om faktorer 
som företag själva inte kan påverka, i detta fall vädret. 

N U  O C H  I  S Y N N E R H E T  i framtiden gäller det att ta vara 
på kundinsikter som kan ge uppslag för innovativa 
lösningar, vilka  kan bidra till att semesterupplevelsen 
blir så friktionsfri som möjligt. Här kan tekniken vara 
till stor hjälp då fördelen med de moderna system fö-
retag idag använder är att de hjälper till att ge smarta 
förslag utifrån det man som kund gjort tidigare. På så 
sätt blir servicen och informationen mer relevant, då 
systemen vet var kunden brukar resa och om de t ex 
reser med eller utan barn. Dagens digitala service gör 
att allt blir mer skräddarsytt och onödig information 
som inte passar kundens behov filtreras bort. I dagens 
budskapsbrus torde detta vara något positivt för de 
allra flesta.  Det framkommer även i Vings resepanel 
där nästan 6 av 10 (59 procent) uppger att de upplever 
att informationen, tack vare digitaliseringen, blir mer 
träffsäker utifrån deras egna intressen och behov. 
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”Med rätt person behövs 
ingen manual”

R edan i den första Semester-
rapporten från 2013 kunde vi 
konstatera att service kom-
mer att spela en viktig roll 

också för framtidens resande – även 
om formerna för den kan förändras. 
Fler och fler tycker t ex att ett sms kan 
fungera lika bra som ett möte ansikte 
mot ansikte – så länge servicen i båda 
fallen känns personlig.

H U R  M A N  S O M  företag ska kunna erbju-
da kunderna en service som både ger 
mervärde och som känns personlig 
ledde till spännande och intressanta 
diskussioner under Ving Advisory Bo-
ard. Det de flesta kunde enas kring var 
att det i slutänden handlar om själva 
servicegivaren. Han eller hon måste 
helt enkelt vara en person med ”service 
i sitt DNA”, som någon uttryckte saken. 

F I N N S  D E  D Å , personerna med service i 
sitt DNA? Och hur ser definitionen av 
dem i så fall ut? Utan någon vetenskap-
lig grund hävdade deltagarna i Ving 
Advisory Board bestämt att det finns 
människor med en särskild fallenhet 
för serviceyrken. Exakt vilka egenska-
per dessa personer bör ha diskuterades 
flitigt.  Man lyckades enas kring ett 
antal grundkriterier, samt att service 
inte är något som går att lära sig genom 
att läsa en manual. Flera av de önsk-
värda egenskaperna kunde sorteras in 

under Servicens 7 F, som nämndes i 
inledningen och som vi går djupare in 
på i slutet av denna rapport.

F Ö R  A T T  B L I  E N  B R A  S E R V I C E G I V A R E  krävs 
till att börja med fingertoppskänsla, 
flexibilitet och en stor portion sunt 
förnuft. Ärlighet och att se till kundens 
bästa är också viktigt. Ett exempel på 
det är när en resesäljare är ärlig med 
att det ibland kan bli billigare att ta en 
taxi än att boka transfer. 

B R A  O C H  P E R S O N L I G  S E R V I C E  bygger 
i grunden på en förmåga att se varje 
kunds unika behov och att kunna 
anpassa servicen därefter. Man måste 
också kunna gå ifrån ramarna om nå-
gonting oförutsett inträffar. Eftersom 
kundernas behov av service skiljer sig 
från person till person och vid olika 
tillfällen är det viktigt att snabbt kunna 
”läsa av” människor och vara flexibel. 
Kortfattat skulle man kunna säga att 
kunden vill bli sedd som en individ, 
snarare än som en anonym kund i den 
stora massan. Många gånger kallar 
man detta för emotionell intelligens 
eller social kompetens. 

I  E N  A R T I K E L  P Å  D A G E N S A N A L Y S . S E 
från september 2015, skriver Mattias 
Strandberg att emotionell intelligens i 
korta drag handlar om den känsla som 
man vill framkalla hos mottagaren när 

personen lämnar mötet. Det gäller att 
förstå vilken information som man får 
och vad den betyder.  Därefter behöver 
man kunna hantera informationen på 
ett adekvat sätt.  För att till sist kunna 
fokusera tankar och känslor på rätt 
sätt för att åstadkomma det man vill i 
mötet med andra. En god servicegivare 
lyckas skapa en känsla som lämnar 
kunden med en positiv upplevelse. 
Eller som en av deltagarna i Ving Advi-
sory Board uttryckte det: ”Bra service 
är en känsla, något man inte kan ta på”.

Y T T E R L I G A R E  E N  E G E N S K A P  som utmär-
ker en bra servicegivare är förmågan 
att lyckas leverera det lilla extra. I 
Herzbergs tvåstegsmodell, som pre-
senterades i inledningen av Semester-
rapporten, nämns motivationsfaktorer 
som ett mått på hur väl man lyckas 
attrahera en mottagare. Lyckas man 
till exempel erbjuda eller leverera 
något som inte förväntas ökar sanno-
likheten att man både får en nöjdare 
och också återkommande kund. Ett 
genuint engagemang hos resesäljaren 
eller guiden på resmålet är också något 
som efterfrågas av nära 75 procent av 
de tillfrågade i Vings Resepanel.

O M  V I  U T G Å R  från att personer med 
service i sitt DNA faktiskt existerar, 
hur ska företagen då göra för att hitta 
dem? Ett fenomen som dykt upp på se-

Citat: Teddy Falkenek, ICA
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VINGS RESEPANEL 
OM SERVICE

nare tid är att hålla auditions istället för traditionella 
anställningsintervjuer. Bland annat var det på det 
sättet entreprenören, investeraren och hotellmag-
naten Petter Stordalen rekryterade många av sina 
anställda till Clarion Hotel Arlanda Airport. En stor 
fördel med en audition är att man har en möjlighet att 
jämföra ett stort antal sökandes reaktioner och val i 
olika situationer. 

M E N  D E T  F I N N S  O C K S Å  F L E R A  invändningar mot att söka 
en viss personlighetstyp. En befogad fråga är till ex-
empel om det verkligen finns ”ett rätt” sätt att agera? 
En uppenbar risk är att servicen kan bli för likriktad 
och stereotyp. Kanske är det istället mångfalden och 
olikheterna som ger förutsättningar för bra service? 
Under Ving Advisory Board berättade en av delta-
garna till exempel att hennes bästa serviceminnen 
kommer från resor där servicepersonalen varit födda 
i det land hon besökt. Tack vare den unika lokalkän-
nedomen upplevde hon att hon fått tips som gjort att 
hon kommit närmare den lokala kulturen än på någon 
annan resa.  

F Ö R  A T T  F Å  E N  M Å N G F A L D  kan auditions vara en väg att 
gå. Inte för att hitta EN personlighetstyp utan snarare 
en mångfald av serviceinriktade personer som löser 
olika situationer på olika sätt, men alltid med finger-
toppskänsla och flexibilitet. Och med det gemensamt 
att de har ”service i sitt DNA”.

P O N E R A  A T T  M A N  L Y C K A S  rekrytera den perfekta 
servicegivaren, hur ska man då göra för att behålla 
personen i fråga inom företaget? Inom forsknings-
litteraturen talar man ofta om inre och yttre motiva-
tion. Medan den yttre handlar om konkreta faktorer 
som lön, befordran etc fokuserar den inre mer på 
individen och hur denna trivs med sitt arbete. Här tar 
man fasta på faktorer som utvecklingsmöjligheter, 
ansvar och uppmärksamhet. Med andra ord verkar 
motivationsfaktorerna för den anställde vara desam-
ma som för kunden: en vilja att bli sedd, bekräftad och 
uppskattad för den man är. 

• Bra service ger mig tips jag inte skulle kunna 
få annars 

• Att få information via sms är ok eftersom jag 
ändå kollar mobilen 

• Det spelar inte någon roll hur mitt problem 
blir löst (via sms, chatt, möte etc) 

• Jag väljer researrangör utifrån hur bra 
service jag får 

• Ett personligt möte är bättre service än 
digital service 

• Tack vare digitaliseringen kan jag få mer 
skräddarsydd service 

• Jag betalar gärna lite extra för att försäkra 
mig om att få bra service 

• Service kan upplevas som personlig även via 
tex chatt, Facetime och sms

• Service ska vara så pass personlig att den 
jag möter skulle kunna vara min vän

 
Källa: Vings resepanel från September 2016,  
ca 11 445 respondenter
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”Ge kunden de verktyg  
som behövs för att skapa 
sin egen story”

3

u mer resvana vi blir desto 
större krav ställer vi. Vi vill 
ha unika upplevelser, både i 
mötet med hotellpersonalen 
och guiderna på resmålen och i 

den service som vi får. Vi vill känna oss 
sedda och gå från ett möte med känslan 
av att det gav ett mervärde. Det kon-
staterades i diskussionerna under Ving 
Advisory Board.

I  E N  V Ä R L D  där allt är kopierbart blir en 
unik story ett sätt att sticka ut i bruset. 
Ett tydligt exempel på ett företag som 
med framgång lyckats med sin storytel-
ling är Volvo.  Med sina reklamfilmer 
”Made by Sweden” med bl a Zlatan, har 
Volvo nått miljontals människor värl-
den över. Det unika med filmerna är att 
det inte är Volvobilen i sig som står i 
fokus utan snarare storyn om mång-
fald, stolthet, identitet och det svenska 
vemodet.  Genom filmerna har Volvo 
skapat något som ger ett emotionellt 
mervärde, något som man kan identi-
fiera sig med och som berör. Något som 
man vill berätta.

V I S S T  K A N  M A N  komma långt med bra 
storytelling, men kanske kommer man 
ännu längre genom att erbjuda bra 

redskap för s k storybuilding, dvs att 
möjliggöra för kunder att berätta sin 
egen story. För researrangörer kan 
storybuilding handla om att ge tips 
på en häftig restaurang eller ett udda 
utflyktsmål, men det kan också handla 
om att erbjuda ett unikt koncept eller 
att ha duktig servicepersonal med stor 
kunskap om resmålet och dess kultur.

I  S E M E S T E R R A P P O R T E N  2 0 1 5  berörde en 
av spaningarna temat tillhörighet och 
hur vi identifierar oss med en grupp 
eller ett sammanhang, en så kallad 
”tribe”. Skapar man en tribe runt ett 
koncept möjliggör man både för story-
telling och storybuilding. 

E T T  E X E M P E L  på det är Vings nya hotell-
koncept Casa Cook, ett bohemchict 
och modernt hotell med avslappnad 
atmosfär där man tagit fasta på det 
lokala. Hotellet har en tydlig story 
kring konceptet, men också en tydlig 
servicestrategi.  Gäster erbjuds cyklar 
för att ta sig runt i omgivningarna, de 
kan delta i vandringsturer i olivlundar-
na eller få tips från hotellpersonalen på 
platser dit bara lokalbefolkningen går. 
Alla möten med personalen ska vara 
personliga till sin karaktär och gäster 

betraktas i det närmaste som vänner.  
Genom att erbjuda allt detta får gäster-
na den verktygslåda som behövs för att 
de ska kunna skapa just sin unika story 
och semesterupplevelse.  För vissa 
kan denna typ av identifiering med 
en grupp eller ett koncept utgöra en 
grundplåt som möjliggör en bra story. 
För andra kan det innebära något 
annat. Därför blir det extra viktigt för 
företag som Ving att se till mångfalden 
av både hotell, koncept och typer av re-
sor. Detta för att olika typer av kunder 
ska kunna hitta just sin story.

A T T  G E  K U N D E N  V E R K T Y G  att skapa en 
bra story kan också handla om att fin-
nas där i situationer då semestern inte 
riktigt blev som man förväntade sig. 
På Vings största sommardestination 
Mallorca och på Gran Canaria, Vings 
största vinterdestination, finns till 
och med anställda som är dedikerade 
att hjälpa till vid just sådana tillfällen. 
Det kan handla om att följa med en 
sjuk gäst till sjukhus eller att finnas till 
hands på polisstationen om man blivit 
rånad. Bra bemötande och service kan 
då, trots omständigheterna, ge kunden 
en bra story och vända något negativt 
till något positivt. 

Citat: Rosalin Gustafsson, kommunikatör
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A N D R A  E X E M P E L  kan vara att samhällsviktiga institutio-
ner som exempelvis SOS Alarm skickar ut information 
via sms till boende som befinner sig i närheten av en 
brand eller liknande. Eller att researrangörer före-
kommer eventuella problem i samband med flygstrej-
ker, snöstormar och dylikt genom att informera om 
det i sociala medier. Mottagarna förväntar sig inte all-
tid denna typ av information, men när den väl kommer 
känner man sig sedd. Service kan i sådana lägen skapa 
förutsättningar för storybuilding.

T Y D L I G T  Ä R  A T T  E N  B R A  och unik story gärna delas, 
oavsett om det är i sociala medier, över en middag med 
goda vänner eller bland kollegorna på jobbet. På sam-
ma sätt delas även en dålig story. Kraften som ligger 
i s k Word of mouth, dvs hur budskap sprids vidare, 
kan med andra ord både bli positiv och negativ och för 
företag gäller det att kunna förhålla sig till båda.
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”Bra service är det som inte 
går att googla fram”

N utidens människor vill vara självständiga. Vi vill 
klara så mycket som möjligt på egen hand eller 
höra oss för bland vänner och bekanta innan 
vi tar kontakt med ett företag eller en instans. 

När vi inte finner det vi söker eller kan lösa problemet själva 
behöver vi däremot hjälp och vägledning. 

H Ä R  K O M M E R  F Ö R E T A G E N S  kunskap och expertis inom olika 
områden väl till pass. Det är här man kan särskilja sig från 
sina konkurrenter. I Vings resepanel uppger nära 8 av 10 (77 
procent) att bra service är att få tips om något som man inte 
annars skulle kunna få.  För researrangörer kan det exem-
pelvis vara att ge tips på en spännande utflykt eller en udda 
sevärdhet.

S Y S T E M B O L A G E T  H A R  flera år i rad vunnit pris för Sveriges 
bästa service. I en intervju med tidningen Shortcut kom-
menterar företagets HR-chef Tobias Frohm att det inom 
Systembolaget finns många kunniga medarbetare som är 
intresserade av sitt arbete och som brinner för att ge bra tips 
till alla kunder. Målet är att kunderna ska vara imponerade 
när de har besökt Systembolaget. 

V A D  S Y S T E M B O L A G E T  G Ö R  är att de tar expertrollen. De 
erbjuder en service som är svår att googla fram. De ser 
också till kundernas unika behov, vilket är något som också 
uppskattas. Det stämmer även överens med resultatet från 

Vings resepanel där drygt 7 av 10 (71 procent) uppger att 
god service innebär att man som kund blir behandlad på ett 
individuellt och unikt sätt. 

E X P E R T R O L L E N  K A N  också utnyttjas genom att skapa egna 
forum inom ramen för den egna verksamheten. Många fattar 
sina köpbeslut i samråd med vänner eller kunder. Likaså 
är man mer benägen att ta till sig tips och information från 
andra än företaget. 

D Ä R F Ö R  H A R  V I N G  skapat webbforumet Sunwingföräldrar 
där kunder kan ställa frågor om allt från mått på sängar i 
rummen till hur man upplever stranden på resmålet för 
barnfamiljer. De som svarar på frågorna är själva småbarns-
föräldrar som bott på flera av Vings familjehotell. Det är 
med andra ord Sunwingföräldrarna som är experterna, inte 
företaget.

Y T T E R L I G A R E  E T T  E X E M P E L  där expertrollen utnyttjas är Vings 
citykorrespondenter som delar med sig av sina egna tips från 
ett antal populära storstäder. Kunderna får inspiration om 
allt från restauranger och barer till shopping, utställningar 
och arrangemang. De får tips från en avsändare som inte är 
företaget i sig, men där en story om ett specifikt resmål ändå 
sprids fast på ett mer personligt och trovärdigt sätt.  Detta 
kan liknas vid Tripadvisors filosofi där kunder sinsemellan 
delar med sig av sina upplevelser. 

4

Citat: Hélène Benno, Min Stora Dag
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”Bra service handlar om 
tillgänglighet”

E n fråga som många företag brottas med i digitali-
seringens tidervarv är hur man kan kommunicera 
med sina kunder utan att tappa den personliga 
känslan. Hur får man kunden att känna att den ser-

vice företaget levererar är lika bra oavsett om man träffar en 
person eller får hjälp via webben? Och hur lyckas man som 
företag skapa en personlig relation i den digitala världen?

D E N  A N A L O G A  S E R V I C E N  i resebranschen, dvs  guider som 
befinner sig på hotellen vissa tider, att man köper sin resa av 
en resesäljare i butik eller att det finns en guide på trans-
ferbussen, ser vi mindre och mindre av.  Semesterresenä-
rer har inte lika mycket kontakt med guiderna på plats på 
resmålen som tidigare. Resenärer är mer självständiga och 
resvana i dag och de får mycket information om sin resa och 
resmålet i förväg. 

D E T  Ä R  F R Ä M S T  via digitala kanaler som t ex avresemail som 
många får svar på frågor som tidigare ställdes till guiderna 
på resmålen. Det leder till att mer än hälften av Vings gäster 
(56 procent) inte alls kontaktar personalen på resmålen. 
Researrangörerna har blivit bättre på att informera, men 
baksidan är att de inte har samma närhet till kunderna som 
tidigare. Därmed får också företagen svårare att bygga en 
relation och lojalitet med kunden. 
 

Ä R  P E R S O N L I G  S E R V I C E  M E R  ” P Å  R I K T I G T ” ?

Enligt Resepanelen värdesätter äldre människor ett per-
sonligt möte mer än digital service. Men för de allra flesta 
verkar huvudsaken vara att problemet blir löst – inte hur. 70 
procent av de tillfrågade i Resepanelen uppger att det inte 
spelar någon roll hur problemet blir löst – bara det löser sig. 
Det kan vara via ett möte, chatt, mail eller sms.  Det bekräf-
tas också i de fokusgrupper som genomfördes hos Ving i juni 
2016. En kund beskrev det som: ”Man vill ha den personliga 
servicen med riktiga människor, men de behöver bara fin-
nas där när man behöver dem.  Det räcker att man kan ringa 
eller sms:a.”

P Å  V I N G  A D V I S O R Y  B O A R D  var dock den allmänna uppfatt-
ningen att den analoga servicen känns som en större an-
strängning, ett sms upplevs vara värt mindre än till exempel 
det kort som ligger på kudden på hotellrummet varje kväll 
som berättar vilket väder det ska bli nästa dag.  Även om 
sms:et innehåller exakt samma information.  Det gäller 
också ett personligt möte där man får precis samma infor-
mation som i ett mail eller ett nyhetsbrev. Personlig service 
känns mer ”på riktigt”.

M E N  M E N I N G A R N A  S K I L J E R  S I G  Å T  - mer än hälften av de 
tillfrågade i Resepanelen, 52 procent, upplever service 
genom till exempel chatt eller Facetime som personlig. 

5

Citat: Annika Creutzer, privatekonom
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Ungefär en femtedel tycker dock inte att digital service kan 
vara personlig överhuvudtaget.  

A L L T  T Y D E R  P Å  A T T  när det enbart handlar om att ge korrekt 
information eller lösa enkla problem så är tillgänglighet, 
precision och enkelhet viktigast. Dessa servicemoment 
kan med fördel automatiseras och digitaliseras. För mer 
komplexa frågor är den personliga servicen att föredra. Med 
andra ord bör företag prioritera rätt och säkerställa att den 
personliga servicen finns tillgänglig för dem som söker den. 

A T T  G O D  S E R V I C E  är lönsamt råder det alltså inga tvivel om. 
Men det är också förknippat med kostnader för företagen. 
Använder företagen resurserna på rätt sätt, där man sätter 
viss service i system (som t ex sms-utskick eller nyhetsbrev) 
frigörs dock tid för service som kan överraska kunderna 
positivt (ex personliga möten med guiderna på plats).

E N  U N D E R S Ö K N I N G  S O M  P R E S E N T E R A T S  i bl a affärsmagasinet 
Inc Magazine visar att upp till 70 procent av kunderna är 
beredda att byta leverantör på grund av dålig service. På 
samma sätt kan god service skapa lojalitet. Dessutom visar 
Vings resepanel att 57 procent gärna betalar extra för bra 
service. Endast 13 procent uppger motsatsen, att de inte är 
beredda att betala extra. 

P E R S O N L I G  D I G I T A L  S E R V I C E

Företeelser som robotar, hologram och Virtual Reality är 
snart här för att förmedla service till framtidens kunder. Det 
amerikanska konsultföretaget Gartner spår exempelvis att 
40 procent av alla mobila interaktioner kommer att bistås av 
virtuella assistenter år 2020. Redan idag använder en hem-
tjänstfirma i USA robotar som kan småprata med de äldre. I 
framtiden kommer frågor att kunna ställas till ett hologram, 
en uppkopplad person som inte ”är”, men som ”syns” i rum-
met. Virtual Reality, där man med ett par glasögon kan upp-
leva en helt ny verklighet, t ex ett nytt resmål eller ett hotell, 
kan komma att bli både en vanlig serviceprodukt och en 
ny tjänst för researrangörerna. Kanske kommer resebran-
schens aktörer till och med att kunna ta betalt av kunderna 
för möjligheten att testa ett nytt hotell eller resmål innan de 
faktiskt bokar resan.

1. Om jag blir sjuk, bestulen eller något annat   
 oförutsett händer på resmålet

2. När jag reser med familjen 

3. Första gången jag är på ett resmål 

4. Innan jag bokar resan, när jag vill hitta en   
 passande resa för mig 

5. När jag behöver hjälp med att boka en utflykt,   
 hyrbil, restaurang etc. 
 
Källa: Vings resepanel från September 2016, ca 11 445 respondenter

NÄR ÄR BEHOVET AV SERVICE 

STÖRST FÖR DIG? 
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Vings servicemodell
Med utgångspunkt i Christian Grönroos servicemodell och diskussioner-
na under Ving Advisory Board har vi utvecklat en modell som visar vilka 
olika faktorer som påverkar serviceupplevelsen. 

Kundens egna förväntningar skapas i en kontext där både tidigare erfarenheter och yttre faktorer 
som rekommendationer från vänner och reklam spelar in. Minst lika viktigt är hur kunden upple-
ver mötet med företaget rent emotionellt. Denna mer mjuka del av servicen handlar om attityder 
och värderingar, och vilken känsla som kunden upplever.

Hur väl företag levererar teknisk och funktionell kvalitet är också avhängigt av hur man lyckas 
implementera och utveckla företagskultur, riktlinjer och arbetssätt.  Samt hur företaget fördelar 
och optimerar resurser både i form av människor och tekniska system.  Först i nästa steg kommer 
själva serviceleveransen, ”Moments of Truth”, det som i slutändan avgör om kunden är nöjd eller 
inte.

De företag som blir framgångsrika skapar inte bara lojala kunder, utan varumärkesambassadörer 
som aktivt sprider positiva historier om företaget bland vänner och bekanta.

Den här servicemodellen, tillsammans med Servicens 7 F som vi djupdyker i på nästa sida, ger 
vägledning till att utveckla en process för ständiga förbättringar och framgångsrik servicekultur.

7F
FÖRVÄNTNINGAR
- INFRIA – OCH ÖVERTRÄFFA

FLEXIBILITET
- VÅGA GÅ UTANFÖR RAMARNA

FÖRNUFT
- BRA SERVICE GÅR INTE ATT LÄSA SIG TILL I EN MANUAL

FINGERTOPPSKÄNSLA
- SE VARJE KUNDS UNIKA BEHOV

FRIKTIONSFRITT
- TA BORT DET SOM SKAVER

FIFFIGHET
- SERVICE PÅ UPPSTUDS KRÄVER ANNORLUNDA LÖSNINGAR

FÖRSÄLJNINGSTYDLIGHET
- TYDLIGHET, TROVÄRDIGHET OCH TRANSPARENS
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1 .  F Ö R V Ä N T N I N G A R

– Alla kunder har förväntningar. Genom att möta – eller i 
bästa fall överträffa förväntningarna, blir kunden både mer 
nöjd och mer lojal med företaget.
 
2 .  F L E X I B I L I T E T

– Bra service bygger på att kunna gå ifrån ramarna ibland. 
Helt enkelt att vara lite flexibel. Blir gruppträningsin-
struktören till exempel tvungen att ställa in träningspasset 
utomhus på grund av dåligt väder, går det kanske att flytta 
det inomhus istället för att ställa in det helt?
 
3 .  F Ö R N U F T

– Servicepersonalen måste ha lite sunt förnuft och inte 
slaviskt följa en mall. Skapa en servicekultur där personalen 
har mandat att fatta egna beslut. Alltid med kundens bästa i 
åtanke.
 
4 .  F I N G E R T O P P S K Ä N S L A

– Det gäller att kunna se varje människa. En gäst på ett ho-
tell som har med sig en yogamatta i bagaget är förmodligen 
intresserad av yoga. Gästen deltar säkert gärna i yogapasset 

som hotellet arrangerar – men tar ännu hellre emot ett per-
sonligt tips om den fantastiska yogainstruktören som håller 
till på stranden två kilometer från hotellet.  
 
5 .  F R I K T I O N S F R I T T

- Bra service handlar om att ta bort det som ”skaver”. På se-
mestern vill man ha det så friktionsfritt som möjligt. Ett bra 
exempel på det är Easy Travel där Vings kunder erbjuds att 
checka in redan på hotellet vid hemresa och då slipper långa 
köer på flygplatsen.
 
6 .  F I F F I G H E T

– Ibland gäller det att se behov hos kunden som denne 
kanske inte ens själv uttrycker. Detta ställer stora krav på 
servicekänslan hos personalen, som måste kunna ”läsa av” 
människor och anpassa servicen därefter.
 
7 .  F Ö R S Ä L J N I N G S T Y D L I G H E T

– Försäljningstydlighet handlar om transparens. Att t ex 
informera kunden om att det blir billigare att beställa en taxi 
till flygplatsen än att ta transferbussen.

Servicens 7F
Under arbetet med rapporten har vi tittat på begreppet service utifrån olika 
perspektiv. Det vi kan konstatera är att god service bygger på de 7 F:en, ett 
uttryck som myntades under Ving Advisory Board och som utgör en viktig del 
i vår egen servicemodell. De 7 F:en är förväntningar, flexibilitet, friktionsfritt, 
fingertoppskänsla, förnuft, fiffighet och försäljningstydlighet.
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7F
SERVICENS

Fördjupning
F Ö R V Ä N T N I N G A R

Alla kunder bär på stora förväntningar. Genom att möta – 
eller i bästa fall överträffa deras förväntningar uppfattas 
företagens service som bättre. Under SAS legendariske 
ledare Jan Carlzons tid på Vingresor infördes att gästerna 
skulle få en hälsning på hotellrummet i form av en vinflaska. 
Gästerna hade ingen aning om vad som väntade – de blev 
därmed både positivt överraskade och fick sina förväntning-
ar överträffade. 

Året därpå började företaget kommunicera i katalogen att 
det alltid väntar en överraskning på rummet. Detta ledde till 
att förväntningarna ökade. När det visade sig att det ”bara” 
handlade om en flaska vin blev många istället besvikna. Det 
som var bra service ena året blev med andra ord en ganska 
medioker service nästa. 

Ett annat exempel från resebranschen är wifi på hotellet. 
För inte så många år sedan var det något unikt som gick att 
locka till sig gäster med. Idag är det snarare att betrakta som 
en hygienfaktor. Det gäller alltså att ha en så stor kunskap 
som möjligt om kundernas förväntningar för att på så vis 
lättare kunna möta och i bästa fall överträffa dem. 

F L E X I B I L I T E T

Bra service bygger på att kunna gå ifrån ramarna när 
situationen så kräver. Som vi tidigare nämnt i Semesterrap-
porten är service ingenting som går att lära sig genom en 
manual. Det gäller istället att hitta människor med ”service 
i sitt DNA”. 

En önskvärd egenskap hos bra servicepersonal är flexibi-
litet. Ett dåligt exempel på flexibilitet som dök upp under 
Ving Advisory Board var ett träningspass utomhus som 
ställdes in på grund av regn. Följden blev förstås att de 
gäster som tänkt delta i passet blev besvikna och inte alltför 
imponerade av arrangörens serviceförmåga.  

Hade träningsinstruktören istället visat lite flexibilitet och 
till exempel flyttat passet till en inomhuslokal skulle gäs-
ternas reaktion förmodligen blivit en helt annan. Troligtvis 
hade det till och med lett till en situation där förväntningar-
na inte bara infriades utan till och med överträffades.  

Ett annat exempel handlade om en kund som varit i en kläd-
butik och fått syn på en blus som hon tänkte ha på en fest 

samma kväll. Då blusen inte fanns i hennes storlek lånade 
expediten ut sin privata blus, samtidigt som hon beställde 
hem en i rätt storlek. Ett bra exempel både på flexibilitet och 
hur man skapar lojala och återkommande kunder.

F Ö R N U F T 
Även om service måste ha en viss struktur och kunna be-
skrivas i manualer och checklistor så är personalens sunda 
förnuft i mötet med gästen helt avgörande. Uppstår det en 
situation där medarbetarens inre kompass säger att han 
eller hon måste avvika från rutiner, praxis eller checklistor 
så måste medarbetaren förstås ha mandat att göra det.  

Få saker skapar så stor irritation hos kunder som när man 
upplever sig felaktigt behandlad beroende på att persona-
len hänvisar till ”företagets policy eller rutiner”. Omvänt 
finns det få saker som skapar en så positiv upplevelse som 
när personalen visar förståelse och empati och så långt det 
är möjligt försöker lösa kundens problem. För att lyckas 
med detta krävs det att man har ”rätt personer” med ”rätt 
attityd” som har mandat att fatta egna beslut.  

Varje företag som vill bli ”Champions in service”, riktigt 
duktiga på service, måste exemplifiera och träna på olika si-
tuationer så att man skapar en gemensam förståelse för vad 
”sunt förnuft” handlar om och hur långt man kan sträcka 
sig för att få en nöjd kund. I denna träning och uppföljning 
skapas också en gemensam värdegrund för hur långt man 
som företag är beredd att gå och vad det får kosta kortsiktigt 
för att kanske skapa en mer långsiktigt kundrelation. 

F I N G E R T O P P S K Ä N S L A

Att kunna läsa av varje kunds unika behov är en egenskap 
som måste finnas hos riktigt bra servicepersonal. Ibland kan 
det vara enkelt: ser man en gäst på hotellet som kommer 
bärande på en yogamatta kan man vara ganska säker på att 
gästen i fråga är intresserad av yoga, och säkert tacksam 
för ett tips om passet som hotellet arrangerar eller andra 
yogamöjligheter utanför hotellet.  

Personer med fingertoppskänsla tänker ofta ytterligare ett 
steg för att inte bara möta, utan överträffa kundens förvänt-
ningar. Kanske genom ett personligt tips om den fantastiska 
yogainstruktören som håller till på stranden två kilometer 
från hotellet? Har man inga egna kunskaper om yoga kan 
man kanske komma att tänka på en kollega som vet mer?  
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Ibland gäller det också att se behov hos kunden som denne 
inte ens själv uttrycker. Ser man någon som ser riktigt trött 
och sliten ut – berätta om barnklubben där personalen 
underhåller barnen en stund så att föräldrarna får vila. 
Fingertoppskänsla handlar i mångt och mycket om att hela 
tiden ligga ett steg före kunden utan att för den sakens skull 
inkräkta på den personliga integriteten. 

F R I K T I O N S F R I T T

Som nämndes i inledningen handlar bra service i stor 
utsträckning om att ta bort det som ”skaver”. Nyckelordet 
är att kunderna vill ha det så friktionsfritt som möjligt 
och slippa onödigt strul som upptar deras tid. Kundernas 
tålamod blir allt kortare, inte minst i takt med att tekniken 
utvecklas. Fler och fler vill ha snabba svar och hjälp här och 
nu. Får man inte det man söker eller förväntar sig är steget 
att vända sig till en annan aktör inte långt bort. 

För att det ska lyckas krävs bra service, något som Jan Carl-
zon definierar som ”du och jag, här och nu”. En kund som 
ställs inför ett problem eller råkar ut för något oförutsett 
vill med största sannolikhet ha hjälp här och nu – inte via ett 
beklagande meddelande en vecka senare. 

När det kommer till resebranschen visar undersökningar 
att en majoritet av kunderna i första hand föredrar att lösa 
eventuella problem själva. När det inte är möjligt är det 
däremot viktigt att servicepersonalen alltid finns tillgänglig. 
Inte nödvändigtvis på plats på hotellet, men aldrig längre 
bort än ett telefonsamtal eller sms.
 

F I F F I G H E T

Ibland gäller det att se behov hos kunden som denne kanske 
inte ens själv uttrycker. Det kan många gånger handla om ett 
behov som dyker upp ”i stunden”, i själva mötet med kunden. 
Detta ställer förstås höga krav på personalen, som dels måste 
ha förmågan att definiera behovet och dels måste kunna 
utnyttja tillfället till att leverera en bra och relevant service.
Att leverera bra service på ”uppstuds” kräver med andra ord 
en stor portion fiffighet. Personalen måste fatta snabba be-
slut som också måste medföra bra och smidiga lösningar för 
kunden. Givetvis inom ramarna för personalens befogen-
heter och inom rimlighetens gränser – men samtidigt krävs 
det många gånger att man helt måste frångå manualerna. 

F Ö R S Ä L J N I N G S T Y D L I G H E T

Försäljningstydliget handlar om transparens – att aldrig 
mörka något för kunden i form av dolda avgifter eller sär-
skilda villkor. Bra service till kunden innebär att vara tydlig 
med vad man säljer, vad som ingår, vad som är möjligt att 
köpa till etc.
 
Försäljningstydlighet handlar också om att vara tydlig med 
vad man rekommenderar en kund att köpa, samt att vara 
öppen med att det finns alternativ. Våra erfarenheter visar 
att tydlig och trovärdig information i kombination med bra 
service leder till ökad försäljning och mer nöjda kunder. 
Genom att förstå kundernas behov och erbjuda tilläggspro-
dukter eller tjänster som bidrar till en bättre semesterupp-
levelse skapar vi både ett bättre ekonomisk resultat och en 
bättre semesterupplevelse. Det kan handla om allt från att 
föreslå rätt rumstyper, till utfärder, matpaket etc.
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SLUTSATS

Bra service förbättrar 
upplevelsen
Det centrala i allt servicearbete är att börja med kunden 
och sluta med kunden. En viktig kärna i detta är att förstå 
kundens förväntningar, att med kommunikation skapa ”rätt 
förväntningar” och utifrån tekniska och funktionella aspek-
ter leverera en service som uppfyller och helst överträffar 
kundens förväntningar. 

I denna rapport konstateras att människor fortfarande be-
hövs för att kunna ge god service– men det gäller att använda 
dem på rätt sätt. För företag handlar det om att fördela resur-
serna för att få mest tänkbara effekt. Kommer då digitalise-
ringen leda till att människor inte behövs i framtiden?  Vi är 
övertygade om att svaret är nej. Modern forskning från bland 
annat konsulföretaget Gartner visar att det trots all automa-
tisering kommer att krävas mänsklig närvaro i ungefär en 
tredjedel av världens alla kundserviceärenden i framtiden.  

Både de hårda och mjuka värdena behövs, var och en för sig 
eller tillsammans. Genom att digitalisera viss service (som t 
ex information om flyg- och transfertider via sms) kan man 
effektivisera en process som annars är tidskrävande. Den 
tid som frigörs kan istället läggas på personliga möten och 
proaktiv service. På så sätt kan man överträffa kundens för-
väntningar och skapa de motivationsfaktorer som Herzberg 
beskriver och som är en förutsättning för att få lojala kunder. 

Den största utmaningen är att gifta ihop digitalisering med 
en personlig touch. Det kan vara att ge personlig service via 
exempelvis Facetime. För researrangörer skulle det kunna 
vara att placera en Ipad vid pärmarna på hotellen och låta 
kunderna ställa frågor direkt till guiderna.  Man kan också 
utnyttja de resurser som finns internt och t ex skapa filmer 
med en duktig guide som berättar mer om t ex utflykter på 
Jamaica. Filmen skulle sedan kunna visas på samtliga trans-
ferbussar från flygplatsen till hotellen.  

Det mänskliga behovet att bli sedd gäller även serviceupple-
velsen. För att kunna ge bra service måste man därför ha en 
förmåga att ”läsa in” andra människors behov och anpassa 
servicen utifrån varje individ. 

Bra service handlar om att ge kunden ett mervärde - en bra 
upplevelse med så få störningsmoment som möjligt. För fö-
retag är det därför extra viktigt att arbeta med kundinsikter 
för att kunna lokalisera vad det är som skaver. Uppstår pro-
blem är de flesta överens om att det inte spelar någon större 
roll på vilket sätt problemet blir löst, bara det går snabbt. 
Ger man dessutom kunden rätt verktyg för att kunna berätta 
en story, kan såväl en positiv som negativ serviceupplevelse 
vändas till något gott. En bra berättelse kan i sin tur stärka 
varumärket på en konkurrensutsatt marknad. 
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10 tips för att lyckas som 
serviceföretag

1. Människor behövs 
Personliga möten förbättrar kundernas upplevelse och 
känns mer ”på riktigt”, som att företaget anstränger sig mer.  
Använd människor till att ge service som överraskar positivt 
och utnyttja digitala kanaler för ren informationsspridning.

2. Hjälp kunden att berätta stories om ditt företag
Ge kunderna tips som förbättrar deras upplevelse. Då får de 
verktyg att skapa sina egna stories som de sedan delar med 
sig av.

3. Skippa manualerna, se behovet 
Varje företag bör ha tydliga rutiner för sitt servicearbete. 
Men man måste också läsa av kundens behov, vara flexibel 
och anpassa servicen därefter. Den bästa servicen går inte 
att läsa sig till i en manual. 

4. Det spelar ingen roll hur ett problem blir löst 
Huvudsaken är att kunderna får snabb hjälp med något de 
inte kan fixa själva. Om det sker via sms eller ett personligt 
möte är inte alltid viktigast.  Var tillgänglig när kunderna 
behöver dig.

5. Ta bort det som skaver 
Hjälp kunderna slippa allt onödigt strul som upptar deras tid.  

Friktionsfritt är nyckelordet. Våga fråga om det som inte 
fungerar och förändra servicen utifrån det. 

6. Bra service är både lönsamt och konkurrenskraftigt
7 av 10 väljer researrangör utifrån hur bra service de får. Lika 
många väljer bort företag som ger dålig service. Nära 6 av 10 
är också beredda att betala lite extra för att få bra service. 

7. Se människan bakom kunden 
7 av 10 uppger att god service innebär att bli behandlad 
på ett individuellt och unikt sätt. Man vill helt enkelt inte 
känna sig som en i mängden. 

8. Använd kundinsikter för att utveckla produkten
Börja med kunden och sluta med kunden. Har man inte 
kunden med sig är det svårt att lyckas som företag. 

9. Personlig kommunikation – oavsett kanal
Kommunikationen till dina kunder måste vara relevant och 
personlig. Oavsett om det är i ett möte eller via sms.

10. Anställ personer med rätt känsla för service
Skapa en servicekultur som motiverar medarbetare att 
ge bra service. Sträva efter mångfald och olikheter bland 
medarbetarna för att motverka likriktning.
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INLÄSNINGSMATERIAL:

ALLMÄNT OM SERVICE
- BEGREPP OCH TRENDER
Trend nummer tre i vår allra första Semesterrapport
från 2013 handlade om Personlig service här och nu.
Det är denna vi nu ska djupdyka i. 

Personlig service - här och nu 
Den personliga servicen kommer att spela en viktig
roll även i framtidens resande, även om formerna
för den förändras. Vi förväntar oss att få hjälp
direkt, men det kan lika gärna vara via sms som
ett personligt möte. Det är också viktigt att den
personliga servicen är personlig ”på riktigt”.

Den personliga servicen är inte på utdöende, men kraven 
på den förändras. Tålamodet tryter, inte minst i takt med 
att tekniken utvecklas och att fler och fler människor vill ha 
omedelbar behovstillfredsställelse. Under diskussionerna i 
Vings Advisory Board sammanfattade SAS tidigare VD Jan 
Carlzon bra service med: ”Du och jag, här och nu”.En tydlig 
trend är att allt fler säger att de inte behöver träffa en 
fysisk person, det går lika bra att ringa ett telefonsamtal för 
att få hjälp. Eller varför inte via sociala medier? I YouGovs 
undersökning Sixth sense travel 2012 fick människor frågan 
om vad som har fått dem att följa reseföretag i sociala 
medier. Där svarade hela 35 procent att det var för att få 
mer service, till exempel snabba svar på frågor. En annan 
typ av service är de informationssajter med semestertips på 
resmålen som Ving nyligen har utvecklat för smartphones 
och läsplattor, något som de allra flesta har med sig på 
semestern. Detta gör att Vings gäster till exempel kan ligga 
kvar vid poolen och chatta med receptionen eller boka en 
spabehandling. Behovet av Just-in-time-service, att få hjälp 
här och nu, ökar alltså. Många vill inte vänta på att reseföre-
tagets personal kommer och besöker hotellet kl. 11-12 på tis-
dagar. När det gäller äldre gäster finns det däremot många 
som fortfarande föredrar att prata med någon ansikte mot 
ansikte. För dem känns det kanske inte lika naturligt att gå 
in på webben eller skicka ett sms för att få svar.

Under Vings Advisory Board sa flera deltagare att det vikti-
gaste med den personliga servicen är att den är personlig 
på riktigt, inte ”proffs-personlig”. Åker man på två resor till 
två skilda resmål med ett och samma företag vill man inte 
höra samma sak på båda resmålen, ha en pärm med samma 
innehåll, eller få samma typ av restaurangtips. Servicen 
måste kännas individuell. Kraven på reseföretagens personal 
på plats ökar också. De ska ha god lokalkännedom, ge 

individuell service och kunna läsa av vilken typ av service 
varje enskild gäst har behov av. I Vings Resepanel från maj 
2013 uppger 34 procent av de 7 859 svarande att de väljer 
Ving för att servicen är bra. På frågan om vilken typ av 
service man helst vill ha ligger skriftlig information och tips 
om resmålet i topp med 70 procent. Därefter följer en person 
som man kan nå via e-post och sms (53 procent), någon 
att kunna ringa dygnet runt (50 procent), personlig service  
(50 procent), en person som kan ge tips och berätta om 
lokala förhållanden (47 procent) och slutligen en person som 
kommer till hotellet några gånger i veckan (31 procent). 43 
procent uppger att de inte behöver någon service alls.

Här ser man också tydligt att behovet av service skiljer 
sig mellan åldersgrupper och kön. Kvinnor tycker i större 
utsträckning än män att det är viktigt med personlig service. 
De som tycker att det är viktigast med personlig service är 
åldersgruppen 55 år och äldre samt, kanske lite förvånade, 
ungdomar upp till 24 år. Mycket pekar på att personlig ser-
vice även i fortsättningen kommer att ha en stor betydelse 
och att det handlar mycket om du och jag, här och nu. Till 
viss del kan servicen ske digitalt, men det personliga mötet 
kommer fortsatt att vara viktigt (utdrag ur Semesterrappor-
ten 2013).

Input från Fokusgrupper, juni 2016

I juni genomfördes fokusgrupper på Vings huvudkontor 
med Ving-kunder, nedan en sammanfattning av det 
viktigaste som framkom om just service. 

• Ibland behöver man mer personlig service och då är det 
viktigt att kunna träffas F2F.  

• ”Service och tillgänglighet är jätteviktigt, särskilt om 
något går fel. Då vill jag veta att någon lyfter luren. Det 
är det man köper när man bokar med Ving”. Jag bokade 
en resa med Seat24 en gång och så blev jag strandad 
på ett resmål, ingen gick att få tag i på flera dagar och 
jag fick lösa problemet själv.   

• Chatt är jättebra för korta snabba svar  

• ”Det känns ok att betala lite mer hos Ving för att någon 
ska finnas där för mig när jag behöver till skillnad mot 
när jag bokar en reguljärresa på egen hand”. 

• Att resa på egen hand innebär fler riskmoment  

• Cityresor bokar man helst på egen hand dock, det var 
inget man behövde Ving till, möjligen om vi kan erbjuda 

Inför rundabordssamtalet med Ving Advisory Board försåg Ving 
deltagarna med ett inläsningsmaterial. Delar av detta material 
vill vi gärna dela med oss av. Läs mer på de kommande sidorna.
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bättre priser. ”Paris, London har man varit i så många 
gånger och de är lättare att boka själv. Jag behöver 
ingen researrangör till det”.  

• När det kommer till service  är det ärlighet och kundens 
bästa som är viktigt. (E.g en kund hade bokat resa 
genom oss och resesäljaren hade varit ärlig med att det 
blev billigare med taxi än vår transfer) 

• Viktigt är också att man får snabb och korrekt infor-
mation. Trygghet med personal på plats, men bara om 
ovan följs 

• Man vill ha den personliga servicen med riktiga männi-
skor, men de behöver bara finnas där när man behöver 
dem. Tex. inte prata sälj på transferbussen eller befinna 
sig på hotellet. Det räcker att man kan ringa/smsa 

• Free pick-up är uppskattat. Man vill ha service som ger 
en positiv överraskning.

Artikel på Dagens analys.se, från september 2015,  
av Mattias Strandberg:

Service är den känsla som du vill 
lämna andra med 
När vi pratar om att ge bra service pratar vi oftast om vad 
vi ger. Men nyckeln till bra service ligger inte i vad du 
ger, utan i vad mottagaren får. Och det som avgör om 
servicen varit bra är den känsla som mottagaren lämnar 
med. För att mottagaren ska uppleva att de fått bra service 
måste du alltså kunna läsa av personens känslor och 
anpassa ditt eget sätt för att mottagaren ska uppleva mer 
positiva känslor. Du måste alltså använda din Emotionella 
Intelligens.

Jag har tidigare skrivit om vad Emotionell Intelligens innebär, 
men i korta drag handlar det om att kunna Förstå, Hantera 
och Fokusera Emotionell Information. Du behöver Förstå vad 
det är för Emotionell Information som du får, både från dig 
själv och din omgivning, och vad den informationen bety-
der. Du behöver kunna Hantera den informationen på ett 
adekvat sätt. Och du behöver kunna Fokusera dina tankar 
och känslor på rätt sätt för att få det du vill ha. I fallet ser-
vice så vill du att den andre personen ska uppleva positiva 
känslor när de går därifrån.
 
Service ges inte bara till kunder i servicenäring, ser-
vice ges dagligen till varandra på arbetsplatsen. Du vill 
att dina medarbetare ska känna att du ger dem bra service 
när de behöver hjälp eller stöd. Du vill få bra service från 
dina medarbetare när ni ska samarbeta kring olika projekt. 
Service är alltså mycket mer än bara knutet till att gå in i en 
affär eller bo på ett hotell.

Så vad krävs då för att uppleva att du fått bra service? En 

av de viktigaste delarna i service är uppmärksamhet. Att 
titta på klockan eller telefonen är ett typiskt sätt att visa 
ouppmärksamhet. Om du som mottagare inte upplever att 
du får den andre partens uppmärksamhet så känner du dig 
ignorerad och att servicen är dålig. Detta gäller även om du 
fått svar på dina frågor och fått hjälp med det du önskade. 
En avsaknad av fokus på dig från den andre parten 
lämnar dig med en negativ känsla.

En annan viktig del i att uppleva bra service är om den 
andre är hjälpsam och vill ditt bästa. I alla sammanhang 
finns det begränsningar för vad som är möjligt och inte. Men 
om personen är villig att försöka hitta en lösning och lägger 
ner tid och energi så upplever du att du fått bra service, 
även om det inte gick som du hade önskat. Du får i alla fall 
känslan av att ditt ärende togs på allvar och att någon an-
nan person ansträngde sig för att försöka hitta en lösning.

Vad som krävs för att andra ska uppleva att du gett dem 
bra service är svårt att sammanfatta i några korta rader. 
Men det som är viktigt är att komma ihåg är att det handlar 
om din förmåga att läsa av mottagarens känslor, och sedan 
anpassa ditt beteende för att den andre ska få en positiv 
känsla. För service är inget som man får, service är 
något man känner.

Blogginlägg av Kristina Jarring, 
på the brand-man.se 
(Kristina Jarring har 25 års erfarenhet från ledande po-
sitioner inom b2c- och b2b-handel, både internationellt 
och i Sverige. Kristina har framgångsrikt implementer-
at servicekoncept på bl.a. InWear AB/IC Companys och 
Micro Bildelar. Kristina kombinerar idag egen konsult-
verksamhet med uppdrag som Senior VD 
i Chefsportalen, samt styrelseuppdrag i Twilfit, 
Handelsbanken och Miljonlotteriet.)

Det är skrämmande hur många företag som inte tar hand 
om sina kunder. Ändå predikas allt oftare vikten av ser-
vice, men varför lever så få som de lär? I dagens konkur-
rens-utsatta värld, där produkterna tenderar att bli allt mer 
homogena och branschglidningen är snudd på total, kommer 
kunder att värdera service och varumärkessamhörighet mer 
än någonsin. 

Vid en snabb genomgång visar det sig att det finns alltför 
många både stora och små företag som inte bryr sig om vad 
kunden faktiskt tycker om deras service.

Men vad är service?
Det finns många olika definitioner beroende på vem du 
frågar. Service är något vi upplever – i vårt möte med 
butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets 
representant per telefon eller per mejl. Men också öppettider 
och köpvillkor är viktiga i dagens tidspressade värld. Den 
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upplevda servicen spelar stor roll vid köpbeslutet. Står valet 
mellan två företag med likvärdiga produkter är den upplevda 
servicen avgörande.

Service är dialog och kommunikation, en relation. Denna 
kan endast uppstå om säljaren har ett genuint intresse för 
kunden och har förmågan att lyssna. Hur skall hon annars 
kunna uppfatta kundens behov, och utifrån det överträffa 
kundens förväntningar? Service handlar lika mycket om 
det sagda som om det osagda. Detaljhandeln letar efter 
medarbetare med stort engagemang, det är bra, men älskar 
personen att prata och har svårt för att lyssna blir det inte 
bra service.

Kundservice måste, menar jag, ses som ett långsiktigt sätt 
att bygga positiva upplevelser och därigenom lönsamhet. 
Att satsa en stor del av marknadsföringsbudgeten på att 
utveckla ett servicekoncept ger både ökad försäljning och 
ett starkare varumärke. Givetvis ingår ett stort engagemang 
i att vilja veta vad kunderna tycker, t.ex. genom sociala 
medier och kontakt per telefon och mejl.

Under min tid som VD för Micro Bildelar byggde vi ett 
serviceföretag med starka värderingar och en stor 
respekt för kunden. Jag lärde mig mycket om hur 
bra service kan realiseras i praktiken.

De faktorer som jag tror är avgörande för att lyckas är;

1. Ett långsiktigt och trovärdigt servicelöfte bestäms av 
högsta ledningen och ses som en avgörande faktor för 
hur varumärket kommer att upplevas, omsättningen ut-
vecklas och resultatet förbättras. Servicelöftet följs upp 
frekvent, och genomsyrar hela organisationen. 

2. Samtliga chefer i organisationen måste kunna förklara 
varför service är avgörande. Men också ha förmågan att 
engagera medarbetarna i servicelöftet och företagets 
värderingar. Har inte alla förmågan, måste ledarskick-
ligheten utvecklas. 

3. Företaget måste själv äga servicelöftet och värderin-
garna. Att t.ex. anlita ett konsultföretag som hjälper till 
med undersökningar och mätningar är bra, men överlåt 
aldrig ansvaret för att ”vi skall bli bäst på service” till ett 
externt företag. Framgångsrika företag inom service äger 
ansvaret och agerandet mot kunden. 

4. Säkerställ att alla medarbetare och chefer tror på och 
lever efter servicekonceptet och företagets värderingar. 
De som inte tror och vill måste bytas ut. En engagerad 
butikschef som brinner för service och som får sin per-
sonal med sig kan ge upp till 47,6% skillnad i omsättning 
(Watson Wyatt, 2000). 

5. Var tillgänglig. Visa att du värdesätter relationen med 
kunderna. Samtliga chefers mejladresser bör t.ex. finnas 
på företagets hemsida. Visa att företaget verkligen vill 
veta vad kunden tycker om er.

6. Svara alltid inom 24 timmar. Även om ni inte kan lösa 
kundens problem direkt visar ni att ni bryr er genom en 
snabb återkoppling. 

7. Ge en person ansvaret för att bevaka vad som skrivs om 
företaget i sociala medier. Idag och i framtiden är detta 
minst lika viktigt som pressbevakning av traditionella 
medier, och ännu viktigare i er strävan att vinna kunder-
nas hjärtan och förtroende. 

8. Håll kontakten med era stamkunder. Fråga om ni får 
använda dem som referenser i kommunikationen på  
er hemsida. Visa att du värderar dina trogna kunder 
genom ett lojalitetskort med förmåner, men se till att det 
är erbjudanden som kunden uppfattar som relevanta och 
gör dem svåra att motstå. 

9. Fira era framgångar! Lyft fram de medarbetare som 
verkligen brinner för service. De är otroligt värdefulla i 
att bygga varumärket inifrån-och-ut, alltså i att skapa 
stamkunder. Ta väl hand om dem så att de stannar i 
företaget. 

10. Det tar tid att bygga ett serviceföretag, tro inget annat. 
Långsiktighet, uthållighet och kontinuerlig uppföljning är 
ett måste. 

Bra service är att leverera den service kunden förväntar sig. 
Fantastisk service är att överträffa kundens förväntningar. 
Kan man detta kommer kunden att berätta för sina vänner 
om sin positiva upplevelse. Du får fler kunder, ökad försäl-
jning och förhoppningsvis också ökad lönsamhet.

Men bara om du fortsätter att ta hand om varje kund med 
ett genuint intresse.

Nolingo, blogginlägg 
av Peter Höjman
För inte alltför länge sedan handlade bra service om 
produktkvalitet, ett lågt pris, snabb leverans, bra 
öppettider och kunnig personal. Faktorer som inom 
många områden betraktades som vassa verktyg för 
konkurrens. Var du duktig på ett eller två av områdena 
kunde du få en uppskattande nick eller en tummen upp 
av en kund  och till slut ett klirr i kassalådan. 

I takt med globaliseringen, snabbrörligheten av varor, det 
enormt utökade utbudet och nätets fantastiska möjligheter 
till informationsinhämtning och jämförelser av både produk-
ter och priser har dessa gamla konkurrensfaktorer förvand-
lats till hygienfaktorer. Idag förväntar sig kunden att du 
givetvis uppfyller alla dessa krav, det är en lägstanivå på ditt 
kunderbjudande och för att du ska vinna dennes hjärta och 
plånbok måste du erbjuda något mer – bra service!
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Så vad är då bra service idag och vad det som skapar 
bra service?
Idag handlar bra service om upplevelsen eller rättare sagt 
förmågan att skapa känslan av upplevelse i mötet med dig 
som säljare. Utvecklingen av mediesamhället, av sociala 
medier och annan kommunikation över nätet och mobiltele-
foner föder människors behov av att höras och synas. Vi vill 
bli sedda och lyssnade på, vi vill vara i centrum av uppmärk-
samheten, vissa mer och vissa mindre, även i våra affärsre-
lationer.

Kunden i fokus är en gammal klyscha men idag gäller 
Kunden är ditt det enda fokus. 
Om kunden gillar dig och litar på dig, om kunden upplever sig 
sedd och lyssnad på, om kunden upplever att han eller hon 
är den viktigaste personen du pratat med på hela veckan 
kommer han eller hon att handla av dig trots att du kanske 
inte är billigast eller snabbast eller har bäst produkt. Det är 
när kunden känner sig vara i centrum som upplevelsen av 
bra service uppstår. Bra service har alltså blivit mer en 
känsla än en produkt!

Förmågan att skapa den personliga relationen övervinner 
alltså de gamla klassiska konkurrensmedlen. Det blir därför 
allt viktigare för alla företag att kunna skapa peer to peer 
relationer trots att man kanske är ett stort företag på en 
massmarknad. Vägen dit går genom företagskultur och 
värderingar hos alla anställda i ett företag.

Det är dags att damma av den gamla klyschan om att 
”personalen är vår viktigaste tillgång”. Idag är den på 
allvar och på riktigt, inte bara något som VD klämmer 
ur sig i talet på julfesten.
Det är människor som kan identifiera sig med företagets 
hjärta och själ, människor som ÄR företagets hjärta och själ, 
som kan se och höra kunden, som skapar en relation, inte 
någon smart marknadschef med en cool pay off i annon-
skampanj. Kloka företag anställer därför inte folk för vilken 
kompetens de har utan för vilken inställning de har. Kunskap 
om företagets produkter kan förvärvas men värderingar 
sitter djup och består. För det är de med rätt inställning som 
kan göra skillnad, skillnaden mellan bra och dålig service, 
skillnad mellan att sälja eller inte sälja.

Därför är svenska företag 
så dåliga på service
23 feb 2016, artikel i Veckans affärer av Mats Ögren Wanger

Det kan kosta att ge dålig service till kunderna. 
Men varför är vi då så dåliga på service i Sverige? 
Fördomarna haglar, både från företagsledningar 
och från anställda. 

“En bra produkt säljer sig själv.” Ja, så är det många före-
tagsledningar som resonerar. Men i takt med att produkter-

na blir alltmer likartade i kvalitet och prispressen ökar, inte 
minst då kunden kan jämföra priser på internet, blir servicen 
alltmer avgörande.

“Få företag kan uppnå långvariga konkurrensfördelar 
genom att enbart förlita sig på unika produkter eller 
tjänster. En USP, unique selling point, håller oftast bara 
under ett kort tidsfönster. Det som gör skillnad är de 
mjuka variablerna av kundrelationen”, säger Anders 
Örtengren som har 25 års erfarenhet av att utveckla 
kundkoncept inom både varu- och tjänstesektorn.

Tillsammans med Satish Sen står han bakom Service-
Score, en årlig undersökning av servicegraden hos 
företag inom olika branscher. De har även skrivit 
-boken “Service - Så mycket mer än ett leende”.

1. Systembolaget 72,4
2. ICA 67,2
3. Radisson Blu 66,8
4. Apoteket AB 66,2
5. Elite Hotels 65,4
6. Scandic 65,2
7. Volvo 64,4
8. SAS 64,3
9. IKEA 64,1
10. Apoteket Hjärtat 64,0

Maxpoäng = 100.
Källa: Service Score

Bemötande, tillgänglighet och kompetens är de tre ord 
som svenska folket starkast förknippar med service visar en 
studie från 2014.

Omvänt är låg eller dålig service det vanligaste skälet till att 
en kund byter varumärke eller leverantör. “Två tredjedelar av 
alla som byter bilmärke uppger till exempel att det var be-
mötandet som ledde fram till beslutet. Lite märkligt när det 
är eftermarknaden som skapar lönsamhet för bilbranschen”, 
säger Anders Örtengren.

Begreppet service kan vara missledande och förknippas 
gärna med branscher som hotell och restaurang, och ordet 
service kommer också från det engelska ordet för tjänst.
Men i detta sammanhang avser service allt som inte är själ-
va produkten eller tjänsten. Det är hur företaget tar 
hand om och behandlar sin kund i alla former av möten 
- personliga, analoga eller digitala.

“Allt det där som man inte säljer. Service kan komplettera 
men aldrig ersätta behovet av bra produkter eller tjänster”, 
säger Anders Örtengren.

Tal om ökad service kan också väcka känslor. Hos vissa 
leds tankarna till ett samhälle där man skulle underordna sig 
och tvingas bocka och buga.
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Alla minns den infekterade debatten om “pig-jobben” 
när RUT-avdraget infördes. Svenska företag har en histo-
ria av att inte prioritera service och är inte särskilt duktiga 
på området.
“Företagen missar att service är ett viktigt strategiskt 
verktyg för att uppnå affärsmässiga mål. Var tredje svensk 
konsument tycker att de alltid eller oftast får service klart 
under sina förväntningar. Då ska man veta att svenskar 
redan har mycket låga förväntningar”, säger Satish Sen.

Även om företagsledningen inser vikten av att utveckla 
sina kundrelationer styrs sedan verksamheten åt ett 
annat håll. Till exempel genom att förmågan att attra-
hera nya kunder belönas högre än att behålla de gamla.

En annan felprioritering är att hålla nere tiden för 
support istället för att mäta hur stor andel av ärendena 
som blir lösta på ett för kunden bra sätt.

“Det finns en föreställning om att god service kostar pengar. 
Man mäter kostnaden för kundtjänst och support utan att 
koppla dem till förbättringar i kundlojalitet eller ökad efter-
frågan på företagets produkter eller tjänster”, säger Anders 
Örtengren.

Men det finns goda undantag. Handelsbanken har vunnit i 
banksektorn i mätningen ServiceScore fyra år i rad samtidigt 
som banken gått bra ekonomiskt.
ICA är ett annat exempel som upplevs som bäst i klassen 
och samtidigt tagit andelar från sina konkurrenter.

“De företag som upplevs ge god service är ofta kommersiellt 
framgångsrika. Kunder som är nöjda köper helt enkelt mer 
än de som är missnöjda”, slår Anders Örtengren fast.

Rapport Econsultancy, 
Website Personalisation
Chapter 3.2.3. The balance 
between experience and 
privacy
The cornerstone of effective personalisation is data. 
Without customer data, customers cannot be tracked, 
segmented or targeted. Consumer privacy concerns 
have therefore been a grave threat to the website 
personalisation industry. A trend that ebbs and flows 
in the mainstream press, and in political discussion, is 
that of data privacy: how much data companies should 
(or shouldn’t) be collecting on us. 

Personalisation falls squarely at the intersection of privacy 
and convenience. While marketers must strive to provide a 
more tailored customer experience, they must also be vig-
ilant to guard against perceived privacy intrusions. Privacy 

is part of an equation that balances with relationship and 
situational usefulness. 

Where personalisation comes to the forefront of the minds 
of consumers is often in the use of retargeting tools. Every 
marketer has a story of personalisation gone awry, and it’s 
usually a case of enthusiastic retargeting. Bad practice in 
display retargeting; a lack of frequency capping, for exam-
ple, and an inability to know if the user of a computer has 
changed, has led to increased media coverage and consum-
er awareness of the use of their data. A recent DMA report 
on data privacy found that online life is shaping the views 
of data privacy, with six out of seven people accepting that 
“disclosure of personal information is a fact of modern life”. 

What the vendors say 
“The personalisation debate is intertwined with the impor-
tance of privacy. This represents a challenge and an oppor-
tunity for the sector. Privacy will rightly continue to feature 
in the media as companies, governments and consumers 
establish the role that data should play in our connected 
lives. Website personalisation is at the forefront and there-
fore has the opportunity to help shape the debate, led by 
responsible brands demonstrating the consumer benefits 
from personalisation.” 
Andy Walker, UK Managing Director, Innometrics 

Peter Eiselt, Senior Solution Consultant at Adobe, spoke 
about the lack of understanding among the general consum-
er public about the collection and use of their data. Media 
coverage can often cause fear in the public, exemplified by 
last year’s EU cookie directive and the subsequent educa-
tion that was required around what a cookie actually was 
and did, to minimise panic about their use. 

“I don’t think people understand the difference between true 
personalisation, which would require some kind of identifica-
tion from their behalf anyway, and intelligent segmentation, 
and this frightens some of them. It’s just about using data, 
intelligence, and probabilities to create segments. This has 
nothing to do with stalking people around the web, being 
‘creepy’.” 

Though most now know that registering with and logging 
into a website means that their data and behaviour is then 
used to alter their journey to purchase, the world of trading 
third-party data is less well understood, and admittedly, less 
well regulated. As a result, there is reluctance among some 
consumers to share any data online. 

A recent Accenture study on data privacy found that 64% 
of consumers are concerned about websites tracking their 
buying behaviour and 70% believe businesses aren’t being 
transparent about how their information is being used. 

However, consumers are becoming more accustomed to 
personalised journeys, and indeed many now expect them. 
These consumers understand that to get the relevant 
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experiences they crave they need to share some of their 
personal information with brands. The latter report found 
that 49% would not object to having their buying behaviour 
tracked if it would result in relevant offers.

What the vendors say
“Website personalisation can take a number of forms from 
basic product recommendation or personalised landing 
pages, but where personalisation becomes really power-
ful is when you are making the experience more relevant 
throughout the whole customer journey using the infor-
mation you have about your customers. Making sure that 
personalisation remains ‘helpful’ and not ‘creepy’ is vital and 
the businesses who will be the successful etailers of the 
future will be the ones that put customer experience at the 
centre of their strategy.” 
Ian McCaig, Co-Founder and Chief Marketing & Strategy 
Officer, Qubit 

“The new European law on privacy, General Data 
Protection Regulation, comes into effect in 2016 and 
will have an impact on all companies that collect 
personal data. Currently, the EU Data Protection 
Directive 95/46/EC is open to interpretation for 
the EU states, and does not consider globalisation 
and technological developments, such as social 
networks and cloud computing.” 
Roger Brown, CEO, Peerius

INLÄSNINGSMATERIAL:

TRENDER, STATISTIK OCH 
SPANINGAR FRÅN VING

TIPS FRÅN VING 2016-01-04

Fem trendspaningar 
från Ving inför 2016 
TREND 1: Vi väljer ett koncepthotell 
Allt fler av våra resenärer väljer något av våra koncepthotell. 
Ving satsar nu på ännu fler koncepthotell och kan från som-
maren erbjuda två nya koncept, Casa Cook och Club Med. 
De allra flesta känner till Sunwing Family Resorts, för dem 
som reser med barn, och Sunprime Hotels, för dem som 
reser utan barn. Sedan tidigare har Vings konceptfamilj 
även utvidgats med SENTIDO, smartline och SunConnect. 

Vårt första Sunwing-hotell öppnade redan 1967 och sedan 
dess har vi finslipat allt i minsta detalj för att familjerna 
ska få en så bra semester som möjligt. Hotelltrenden 
hänger ihop med en trend som var tydlig redan i Vings 
första Semesterapport från 2013 – att vi vill ha det bättre 
än hemma. På semestern vill vi ha lite snyggare badrum, 
lite finare utsikt och lite större terrass än hemma. Sedan 
2008 har antalet Vingkunder som bor på Vings koncepthotell 
Sunwing Family Resorts och Sunprime Hotels ökat med 
183 procent. Till våren öppnar vårt första Casa Cook som är 
Vings nya hotellkoncept, för den moderna resenären med 
krav på hög komfort och snygg design. Här får man en kom-
bination av en avslappnande semesteroas och möjlighet att 
uppleva och inspireras av den lokala atmosfären. Konceptet 
har en tydlig hälsoprofil, vilket märks i både träningsutbud 
och på menyn. Alla rum på Casa Cook är läckert designade 
och bjuder på det lilla extra. På vårt första hotell i koncep-
tet, Casa Cook Rhodes i Kolymbia som öppnar i vår, har till 
exempel alla rum poolaccess. 

Ving har precis släppt upp försäljningen av ytterligare ett 
koncept, Club Med. Som enda researrangör i Sverige kan 
Ving nu erbjuda det populära franska hotellkonceptet Club 
Med och sju hotell finns till försäljning på Ving.se. Club Med 
är ett etablerat franskt varumärke med hotell världen över. 
Som pionjärer inom All Inclusive har Club Med utvecklat ett 
koncept som slår det mesta. I resans pris ingår i stort sett 
allt, oavsett om det gäller träning och aktiviteter eller mat 
och dryck. 

TREND 2: Klassikerna i topp 
De gamla klassiska resmålen toppar fortsatt listan över de 
populäraste resmålen hos svenskarna. I topp ligger Gran 
Canaria och Mallorca, som funnits i Vings program sedan 
50-talet, men som nu är hetare än någonsin. Den här vintern 
är trycket på Gran Canaria stort och Mallorca är sommarens 
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bäst bokade resmål. Över 50 procent fler har redan bokat sin 
resa till Mallorca jämfört med samma tid i fjol. 

Under 2015 köpte över 2 miljoner svenskar en paketresa 
utomlands. Av dem är det ungefär en tredjedel som väljer att 
resa med Ving och allra flest väljer en resa till Spanien och 
därefter till Grekland. I Spanien är det främst Gran Canaria 
och Mallorca som lockar och i Grekland är det flest som 
väljer en resa till Rhodos och Kreta, även de är resmål som 
funnits med länge som svenskarnas favoritresmål. Skälet till 
att dessa klassiker fortfarande finns kvar är att de lyckats 
förnya resmålet och därmed locka nya resenärer. 

TREND 3: Träning och upplevelser i symbios 
Semesterresandet har gått allt mer från ”vart vill du resa?” 
till ”vad vill du göra?”. Under semestern vill vi uppleva något 
utöver det vanliga, vi vill inte längre bara se och betrakta. 
Idag räcker det inte längre med att Ving bara resa iväg. Vi vill 
gärna komma hem och ha en unik berättelse att dela med 
oss av, oavsett om vi reser till klassiska sol- och baddestina-
tioner eller till exotiska och udda resmål. 

På semestern vill vi inspireras, ta del av kulturen, maten och 
landet och få nya insikter. Vi vill inte betraktas som turister 
utan vill smälta in och på så sätt få en mer genuin lokal 
upplevelse. Att den lokala anknytningen blir allt mer efter-
frågad märks inte minst på aktörer som Airbnb som snabbt 
expanderar genom att erbjuda unika boendeformer med 
lokala värdar runtom i världen. Likaså blir aktiviteter som 
matvandringar och cykelsightseeing i storstäder allt vanlig-
are. Att bocka av sevärdheter är inte längre lika statusfyllt. 
Att däremot ta del av det lokala betraktas som något häftigt. 
Vi vill löpträna som New York-borna, besöka lokala restau-
ranger och barer och få en inblick i det lokala vardagslivet. 

Samtidigt söker vi allt mer en symbios där upplevelser 
och fysisk aktivitet går hand i hand. Vi vill tillbaka till det 
naturliga – och de som tränar på semestern upplever gärna 
resmålet genom att träna i naturen. I Vings Resepanel 
från september 2015 framkom det att nära hälften av de 
tillfrågade (48 procent) vill träna och uppleva resmålet 
samtidigt. 

TREND 4: Flygresan en viktig del av semester-
upplevelsen 
Efter en omfattande renovering av den befintliga flottan och 
inköp av nya flyg har Vings flygbolag Thomas Cook Airlines 
Scandinavia fått ett rejält ansiktslyft. Flottan är uppgraderad 
och Vings kunder kan nu njuta av moderna flyg där bland 
annat nya säten. Dessutom har ett nytt underhållningssys-
tem installerats. Flygresan är den första och också den 
avslutande delen av semestern och då är det extra viktigt 
att den blir så bekväm som möjligt. Förr såg många flygre-
san mer som en transportsträcka, men nu är den en viktig 
del av semesterupplevelsen. Och kunderna har också högre 
krav på bekvämlighet och moderniteter ombord. Den senaste 
nyheten är att man kan boka sitt favoritsäte på semester-
flyget direkt vid bokningstillfället på Ving.se, en smidig och 

enkel funktion där man får en tydlig överblick över lediga 
platser ombord. 

Alla Vings gäster får fylla i en enkät och utvärdera sin semes-
ter efter hemkomst. Här ser Ving en klart ökad positiv upplev-
else av flygresan efter att de nya och renoverade flygplanen 
introducerades. Glädjande är också att många i de öppna 
kommentarerna skriver uppskattande om personalen på Vings 
egna flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, där man 
ofta kan läsa att de är ”Trygga och bjuder på sig själva, att de 
gör resan lättsam, att de är roliga och har glimten i ögat”. 

TREND 5: Pooltrenden Swim Out ökar  
Allt fler hotell erbjuder Swim Out, vilket innebär att man har 
egen pool eller poolaccess, dvs. utgång till poolen direkt från 
hotellrummet. Idag finns drygt 60 hotell i Vings program som 
har egen pool eller poolaccess. Det som är nytt är att det 
idag är mer tillgängligt för gemene man, man behöver inte 
bo på ett lyxhotell för att få sin egen pool. De flesta av Vings 
egna Sunwing- och Sunprimehotell har redan idag rum med 
och de koncepthotell som renoveras får flera poolaccess-rum. 

Önskas ytterligare information kontakta:  
Magdalena Öhrn, informationschef Ving, tel 0709-513075 eller 
magdalena.ohrn@ving.se. 
Bilder finns på: www.ving.se/bildarkiv

PRESSMEDDELANDE 2016-06-08 

Aruba utsett till vinterns bästa 
resmål enligt Vings resenärer
För andra vintern i rad är det den lilla karibiska ön 
Aruba som toppar listan över var Vings resenärer varit 
mest nöjda i vinter. Bästa vädret upplevdes i Krabi 
medan gästerna i Marsa Alam i Egypten, tyckte att de 
fick bäst valuta för pengarna. Det visar 270 073 svar 
från den semesterenkät som alla Vings resenärer får 
när de kommit hem från sin semester. 

I enkäten ställs frågor om allt från köpet av resan, om hotellet, 
Vings guider på plats, hur man upplevde servicen och stämnin-
gen på hotellet till hur vädret var och mycket, mycket mera. 

– Aruba, som är en fantastisk semesterö, är mitt personliga fa-
voritresmål under vintern dit jag gärna återvänder. Många bär 
på ”drömmen om Karibien” och den infrias verkligen på Aruba. 
Lägg sedan till ett strålande väder, bra och prisvärda hotell i 
alla kategorier och ett stort utbud av både restauranger och 
trevliga ställen att spendera de ljumma kvällarna på, säger 
Magdalena Öhrn, informationschef på Ving. 

På den femgradiga skalan, där fem är mycket nöjd, fick 
Aruba hela 4,63 på frågan ”Hur nöjd var du med din semester 
som helhet”. På en god andraplats kommer den portugisiska 
ön Madeira. Därefter följer Jamaica i Karibien och Phuket i 
Thailand. 
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Att semestern infriar förväntningarna är minst lika viktigt 
och även här toppar Aruba, före Madeira, Cypern, Krabi i 
Thailand och Gambia.  Aruba är ett relativt nytt resmål på 
den skandinaviska marknaden. Ving har arrangerat resor dit 
i drygt tio år och de senaste sju åren, som enda svenska 
arrangör, non stop-flygningar med det egna flygbolaget 
Thomas Cook Airlines Scandinavia. Den karibiska ön har 
en årsmedeltemperatur på 28 grader, erbjuder fantastiska 
stränder och ett turkosblått, varmt hav. Dessutom håller 
hotellen, utflykterna och maten hög kvalitet. 

Topp-5: Bästa semesterdestination enligt Vings gäster: 
1. Aruba 
2. Madeira 
3. Jamaica 
4. Phuket 
5. Krabi  

Topp-5: Mest valuta för pengarna enligt Vings gäster: 
1. Marsa Alam, Egypten 
2. Cypern 
3. Krabi 
4. Gambia 
5. Aruba  

Topp-5: Bästa vädret enligt Vings gäster: 
1. Krabi, Thailand 
2. Phuket, Thailand 
3. Gambia 
4. Aruba 
5. Punta Cana, Dominikanska republiken 

Semesterenkäten är en undersökning som Ving gjort sedan 
70-talet och den ligger till grund för många av de framgån-
gar Ving haft i sitt förbättringsarbete. Här har kunderna 
uttryckt sina synpunkter och de har noggrant tagits till vara 
på. Exempelvis har Vings hotellkoncept utvecklats efter 
kundernas synpunkter och önskemål. Det är ett sätt att se 
vilka produkter som fungerar bra och vilka som eventuellt 
behöver förbättras eller tas bort. 

Önskas ytterligare information kontakta: 
Magdalena Öhrn, informationschef Ving,
magdalena.ohrn@ving.se, telefon: 0709-513075.

PRESSMEDDELANDE 2016-03-14 

Vings hotell renoverat helt efter 
gästernas önskemål
Nu har Ving tagit kundernas förslag och önskningar 
ett steg längre. Under mer än 50 år har Ving genom-
fört semesterenkäten, där resenärerna fått svara på 
frågor om hur de haft det under sin semester samt 
lämnat egna synpunkter och förslag till förbättringar. 
Nu har ett pilotprojekt genomförts där det är gästerna 
som bestämt hur renoveringen av ett hotell ska göras. 

Ett av Vings framgångsrecept har varit att alltid lyssna till 
vad resenärerna önskar. Med hjälp av semesterenkäterna, 
som alla Vings resenärer får efter hemkomsten, har till 
exempel familjekonceptet Sunwing Family Resort utvecklats 
och bland annat genom enkäten föddes idén till succékon-
ceptet Sunprime Hotels, som är skräddarsytt för dem som 
reser utan barn. 

– Semesterenkäterna har gett oss bra kunskap om vad våra 
kunder tycker om våra produkter. Men självklart kan vi bli 
bättre så när ett par viktiga hotell stod inför stora renover-
ingar tog vi tillfället i akt och tog hjälp av dem som kanske 
känner hotellet allra bäst, nämligen de gäster som bott där 
under den senaste tiden, säger Magdalena Öhrn, informa-
tionschef på Ving.  

Redan 1963 genomfördes de första semesterenkäterna, då 
per telefon till var 50:e resesällskap. Numera får alla Vings 
resenärer enkäten per mail och tillsammans med systerbola-
gen Ving i Norge, Spies i Danmark och Tjäreborg i Finland 
sammanställs svaren från 360 000 resenärer per år och 
varje vecka läses flera tusen skrivna kommentarer. Både 
svaren och kommentarerna används sedan som underlag för 
att utveckla och förbättra semesterupplevelsen. 

Pilothotell för den djuplodande enkäten blev Sea Club i Al-
cudia på Mallorca. Över 5000 gäster som bodde på Sea Club 
under sommaren 2015 fick ett rejält frågebatteri, varav drygt 
hälften svarade, vilket gav ett ordentligt underlag. Tillsam-
mans med hotellet bestämdes vilka renoveringar som skulle 
genomföras och under vintern har många av de önskemål 
och förslag som kom in realiserats. 

– Många av de förbättringar som genomförs kan verka som 
detaljer, men är viktiga för våra kunder. Det kan vara allt 
från fler krokar i badrummet till nya rumstyper, säger Mag-
dalena Öhrn, informationschef på Ving. 

Resultatet av arbetet kan ses på: 
www.ving.se/spanien/alcudia/sea-club. 

PRESSMEDDELANDE 2016-02-03 

Nyhet! Robotar välkomar pas-
sagerare på Costa Diadema 
Vings samarbetspartner Costa Cruises tar nu service-
konceptet till en ny nivå då de som första rederi 
lanserar mänskliga robotar ombord. Robotarna ”Pep-
per” får till uppgift att vägleda passagerarna rätt och 
interagera med dem på tre olika språk. Fartyget Costa 
Diadema är först på tur och robotarna kliver ombord 
lagom till sommarens Medelhavskryssningar. 

- Med robotarna visar verkligen Costa Cruises att de vill ligga 
i framkant med innovativa och digitala lösningar. Det här är 
en spännande lansering som jag tror kan bli både ett roligt 
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och uppskattat inslag under kryssningen, säger Magdalena 
Öhrn, informationschef Ving. 

Robotarna Pepper skapades redan 2014 i Japan av Softbank 
och Aldebaran och är de första mänskliga robotarna som 
kan känna igen riktiga känslor, analysera rösttoner och 
anpassa sig och därefter. 

Robotarna kommer att kunna kommunicera med kryssnings-
gästerna på tre olika språk; engelska, tyska och italienska. 
Vid ombordstigning finns de till hands och vägleder passag-
erarna rätt på fartyget. Bland annat ger de tips och råd om 
restauranger och underhållning ombord och utflykter i land. 

Under våren 2016 gör robotarna praktik för att sedan vara 
sjödugliga och redo att ansluta till Costa Diademas besät-
tning lagom till sommarens kryssningar i Medelhavet. 

Fun Facts om Pepper-robotarna: 
Längd: 1,20 meter 
Vikt: 28 kg 

Språk: engelska, tyska och italienska 
Utrustad med: 3 vridbara hjul, en 3D-kamera och 
en 10-tums touch screen 

Costa Diadema kryssar i Medelhavet i sommar med stopp 
i bland annat Barcelona, Marseille, Rom och Mallorca. Med 
Ving kan kryssningarna bokas som kryssningspaket där flyg, 
kryssning och en hotellövernattning i avresehamnen ingår. 

Läs mer om Vings kryssningar på: www.ving.se 
Önskas ytterligare information eller högupplösta 
bilder, kontakta: Magdalena Öhrn, informationschef 
Ving, tel 0709-513075 eller magdalena.ohrn@ving.se
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Källförteckning
Vings försäljningsstatistik 2015-2016
Vings Semesterenkäter, som besvaras av gäster efter hemkomst
Vings Semesterrapporter från 2013 och 2015
Fokusgrupper med Vingkunder, juni 2016 

Ving Advisory Board
Rundabordetsamtal hos Ving 2016-09-01
Amelia Adamo, Hélène Benno, Annika Creutzer, Teddy Falkenek, Patrik Marklund, Beata Wickbom
Rosalin Gustafsson, Marie Söderqvist och Patrik Yderberg.

Vings Resepanel
Resepanelen är en kanal mellan reseintresserade och semesterarrangören Ving. Det är en internet-
baserad, oberoende och opolitisk panel som speglar åsikter när det gäller semester, resor och andra 
närliggande frågor. Att vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan när som helst lämna 
panelen. Urvalet är ett s.k. bekvämlighetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via en 
webbenkät. Den senaste panelen besvarades av cirka 11 445 personer som är medlemmar hos Ving. 
Undersökningen genomfördes i september 2016. 

Intervjuer:
Jan Carlzon, tidigare chef på SAS och Vingresor, 2016-10-24
Christian Grönroos, professor Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, 2016-10-26 
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