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Projektets bakgrund 
och syfte
• Nya handelskanaler och ökad digitalisering 

i handeln

• Förändrade kundbeteende; nya 
informations- och inköpskanaler, ökad 
kunskap, förändrade köpbeteende

• Förändrade förutsättningar för 
servicemötet i den fysiska butiken

• Vad innebär detta ur personalens 
perspektiv?



Metod



Dagens agenda

• Servicemötet i butiken – hur ser 
dagens kundkrav ut? Vilka nya krav på 
kunskap finns? 

• Hur ser förutsättningarna ut vad gäller 
utbildning och kompetensutveckling 
för butikspersonal? 

• Vilka utmaningar och möjligheter 
finns? 

Perspektiv från butikspersonal och 
personal i andra delar av organisationen



Perspektiv från butikspersonal



Servicemötet i 
butiken

”Det är också väldigt varierande, vissa 
är väldigt förberedda och vill bara ha 
den produkten, vissa vill komma och 
titta (…) men man vet inte riktigt vad 
eller vad man tycker om, eller hur det 
ser ut. Så att det är, det ställer höga 
krav på säljarna att kunna veta var 

kunden befinner sig.”

(Arbetsledare)

Bilder: ICA/Jessica Gow, Lindex



”De har rätt så stora förväntningar, att vi ska 
veta saker om allt. (…) Det ställer ju krav att 

man ska lära sig saker.”

(Säljare)

”Man behöver ju kunna mer än kunden, och 
också då om de är väldigt pålästa vad vi har på 
vår hemsida, så är det inte bra om vi inte håller 

oss regelbundet uppdaterade om vad som 
händer där. (…) Så det ställer så klart högre 
krav på oss att vi hela tiden måste hålla oss 

uppdaterade kring vårt sortiment…”

(Butikschef)

Servicemötet i butiken

Bilder: ICA/Jessica Gow, Kjell & Company 



”Tidigare om man backar tillbaka till 2008, när jag började (…). Då var det 
mycket att man stod vid säljdatorn och väntade på kunden, för man visste att 
kunden skulle komma. Men i och med det förändringsbeteendet som vi har 

varit inne i (…) så räcker inte det längre. Och det är inte det som kunderna vill 
ha, de vill inte veta, där är en säljdisk, det är dit jag ska gå fram. Utan 

kunderna förväntar sig att man möter upp dem där kunden är. Så det är 
absolut den största delen som jag märker av.” 

(Säljare)

Servicemötet i butiken



Utbildning och kompetensutveckling



”Utbildningarna har varit bra och lagom” 

(säljare)

”Skulle det vara något mer komplicerat så har vi faktiskt att man kan ringa upp till 
vår kundtjänst (…). Det är bara att lyfta luren och ringa. (…) De är suveräna, de 

kan svara på det mesta där.”

(Säljare) 



”Förr var det så att man fick gå på riktiga utbildningar, man åkte härifrån och var 
på huvudkontoret (…).  Nu är det mer att du sitter framför datorn och tittar på lite 
olika filmer, det är det. (…) Det är bara butikscheferna som får åka iväg och träffa 
andra butikschefer. Vi får aldrig åka iväg någon annanstans utom på vår fritid. Jag 

kan tycka att det borde satsas lite mer på oss, kanske.”

(Säljare)



”Det gäller att själv vara uppdaterad också (om nya produkter), det är svårt för 
företaget att uppdatera oss. (…) Vi träffar ju aldrig, det är längesedan vi hade någon 

utbildare här. Kanske 2008, 2009. (…) Det är från säljprogrammet och 
utbildningarna som finns på nätet. Men de är inte så djupdykande” 

(Säljare)



”Där är vi nog en av de butiker som inte riktigt hinner med. Jag har svårt för att 
undvara någon som kan sätta sig i butiken och göra utbildningar här. Det är tajt. 
(…) Vissa gör det hemifrån, om de har högt engagemang, andra struntar i det.” 

(Butikschef)

”Vi har en grej att vi ska försöka fullfölja så många produktutbildningar som 
möjligt. (…) Så vid kassa vet jag när det blir lite tråkigt, man står och inte har något 
att göra. (…) Då har vi flyttat en dator som vi kan ha bredvid och spendera tiden där 

istället. (…) Det fungerar jättebra, då har man något att göra.” 

(Säljare)



”Det känns som jag blir bedömd på hur jag levererar 
siffror, det bygger väldigt mycket på det”. 

(Butikschef)

”De ser ju inte oss där ute, de ser ju inte oss fysiskt, om 
vi bara ska prata om hur man är emot kund. Bara ta 

det, det är ju huvudsaken varför vi är här. Men det kan 
de inte se när de sitter på kontoret, hur vi beter oss mot 
kunderna. (…) Jag tror att det är många som känner att 

de blir inte riktigt sedda för allt de gör” 

(Säljare)

Bild: Lindex



Utbildning och 
kompetensutveckling

• Många upplever att det finns ett brett utbud av 
utbildningar med bra innehåll (ex alltifrån 
säljutbildning, produktutbildning, 
ledarskapsutbildning, kassahantering, säkerhet)

• Formerna för utbildning har förändrats på flera 
håll – alltfler utbildningar är internetbaserade (ex 
filmer, informationsmaterial)

• Flera saknar andra former av utbildning – som 
möjliggör för mer personliga möten, samtal med 
kollegor, feedback från arbetsledare

• Brist på tid för utbildning/kunskapsinhämtning –
uppdatering efter eget ansvar (ex nya 
produkter/utbud online)



Perspektiv från personal i andra delar av 
organisationen



”Vi vill skapa, vi är inte framme än, men vi har jobbat ett år med det nu, att skapa 
naturlig feedback kultur. Att chefen kontinuerligt feedbackar sin personal i till 

exempel säljteknik. (…) I alla fall minst en gång i veckan ska all personal bli sedd i 
detta. Utifrån vad man gör bra, vad man behöver utveckla och vad man gör 

bättre. (…) Det är väldigt enkelt för vissa butikschefer, men för vissa kan det vara 
hinder på vägen.” 

(Regionschef)



”Vi har ingen systematik i det, så där skulle vi kunna bli mycket, mycket bättre. (…) 
Vi hoppas kunna ta skolan ett steg till. Då vill vi också börja jobba tillsammans med 

duktiga medarbetare i butikerna. (…) Att vi kan få mycket mer kompetensutbyte 
från de medarbetare som vi faktiskt har redan”. 

(Ansvarig inom HR)

”Säg att ni gör en jättebra övning i din lokala butik här i Helsingborg, då kan du 
dela den med dina kollegor. Så här gjorde vi, den här övningen gjorde vi och detta 
resultatet fick vi. Så att andra kan ta del av best practice. (…) Väldigt, väldigt bra, 

även om det är nytt för oss. Vi är fortfarande nya på det och lär oss hur…” 

(Ansvarig inom Kundinteraktion)



“Vi ger och avsätter tid för när
butikspersonalen ska ta till sig av 

veckobrevet som är på vårt intranät
(…). Varje vecka har man en stund 

att ta till sig veckobrevet. Det 
betyder ju att vi kan fokusera på allt 
annat under veckans gång, än att ta 
till oss information, utan det kommer 

alltid en samling på fredagen (…).
Det utmanande är väl att försöka
hålla det enkelt. Jag jobbar hela

tiden för att underlätta för butikerna, 
och det är väl en utmaning när allt

runt omkring blir mer och mer
komplext.” 

(Kommunikatör)
UJ



Några centrala slutsatser

• Personalens roll i servicemötet har förändrats på 
många sätt - höga krav på kunskap om utbud och 
produkter (ex nya trender, produkter, utbud på 
hemsidan) 

• Förutsättningarna för utbildning skiljer sig för 
personal i olika handelsorganisationer (ex vad gäller 
utbud, former för utbildning), men det finns också 
stora likheter vad gäller upplevda utmaningar

• Centrala utmaningar: Resurshantering –
personalens utbildningsmöjligheter (tid för 
kunskapsinhämtning, möjliggöra för 
samtal/erfarenhetsutbyte); Coachande 
ledarskap/feedback; Erfarenhetsutbyte mellan 
personal i olika delar av organisationen



Tack!


