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Forskningsfråga: Vilket behov av lärande finns bland butikspersonal inom 

detaljhandeln? 

Syfte: Syftet med denna kvantitativa fallstudie är att undersöka vilket behov som 

finns för lärande bland anställda i en butik inom detaljhandeln och vad deras 

chefer gör för att underlätta ett sådant lärande. 

Mått: Lärande. Vi använder oss av Likerts 7-gradiga skala. Behovet av lärande 

och vad görs för att personalen ska kontinuerligt kompetensutveckla sig genom 

lärande 

Metod: Kvantitativ fallstudie med webbaserad enkät som instrument 

Design: Survey tvärsnittsundersökning 

Population: Ett företag inom detaljhandeln 

Resultat: Resultatet visar att behov av lärande finns bland deras personal 

och att cheferna gör det de kan för att stödja sina anställda i deras 

kompetensutveckling. Företaget är processtyrt med färdiga 

introduktionspaket och upplärning utförs oftast av butikschefen. Efter 

introduktionen fortsätter lärandet i form av “learning by doing” eller “om 

the job training” någon typ av formell utbildning görs ungefär en gång per 

år. I mån av tid stödjer cheferna personalens lärande genom coachning och 

att ge feedback samt genom workshops eller att själva hålla föreläsningar, 

men också genom att bjuda in externa föreläsare.  
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INTRODUKTION 
Precis som omvärlden i stort är detaljhandeln en bransch som genomgått stora 

förändringar de senaste åren. Ett högt konkurrenstryck i kombination med ökade krav 

från kunderna ställer krav på företagens omställningsförmåga. I de fysiska butikerna är 

det ofta av vikt att hålla en hög servicenivå och att de butiksanställda har kunskap om 

de produkter de säljer.  

Vi har studerat arbetslivspedagogik en tid och studiernas fokus har varit på 

kompetensutveckling och hur lärande sker i arbetslivet. Vi finner det intressant hur 

detaljbranschen väljer att kompetensutveckla sina anställda och hur ledare och 

organisation värderar huruvida de anställda har tillräcklig kompetens eller inte. Vår 

utgångspunkt i denna uppsats är att belysa hur lärande sker på ett specifikt modeföretag 

inom detaljbranschen. Studien faller under det arbetslivspedagogiska området och fokus 

ligger på lärande ur ett ledarskapsperspektiv, det vill säga hur chefer förhåller sig till 

lärande och fortbildning när det gäller sina anställda. 

Bakgrund 

Detaljhandeln i Sverige sysselsätter närmare 255 500 personer, vilket motsvarar 6 

procent av det totala antalet sysselsatta i riket. I Sverige omsatte detaljhandeln 596 

miljarder kronor under år 2013 (HUI 2014). Konkurrensen inom detaljhandeln är stor 

och digitaliseringen och globaliseringen har ökat konkurrenstrycket ytterligare HUI 

(2014). Under E-handelns tillväxt har de fysiska butikerna minskat andelen av 

detaljhandelns totala försäljning. Fram till år 2025 förväntas de fysiska butikerna 

minska i antal och den årliga försäljningstillväxten väntas bli negativ. Butikshandeln 

kommer, oavsett scenario, fortfarande att stå för majoriteten av försäljningen år 2025 

men affärsmodeller och butikskoncept kommer att behöva uppdateras för att vara 

konkurrenskraftiga Svensk Handel (2016). Multi- eller omnikanalhandel, där företag 

inom detaljhandeln har verksamhet både fysiskt och online, blir en viktig affärsmodell i 

den framtida handeln, vilket talar för ett fortsatt stort behov av butiker enligt Svensk 

Handel (2016). Omnikanal innebär att alla säljkanaler är förenade i en och samma 

kanal. En sömlös helhet, där köp kan påbörjas på internet och avslutas i den fysiska 

butiken eller tvärtom. 

Även en reducering av butiksanställda på grund av detaljhandelns minskade 

personalbehov väntas fram till år 2025. Samtidigt som personalstyrkan väntas bli 

mindre bedöms även personalsammansättningen förändras och resultera i en högre 

andel högutbildade år 2025 jämfört med 2015, i synnerhet på tekniksidan förutspår 

Svensk Handel (2016). 

En av de viktigaste tillgångarna i en fysisk butik är de anställda butikssäljare, 

butikschefer och andra som arbetar i butiken. För att butiker ska vara lönsamma och 

konkurrenskraftiga är det ofta av stor vikt att de anställda i butikerna har god kunskap 

och kännedom om de produkter som säljs, har hög servicenivå eller annat som gör att 

kunderna väljer just deras butik. En stor kostnad för detaljhandelsföretagen, förutom 

inköp av varor är lönekostnader för personalen och det är av vikt att butikspersonalen 

har en hög produktivitet för att butiken ska vara lönsam (Svensk Handel, 2016). 
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En av butikschefens arbetsuppgifter är att utveckla de anställdas kompetens för att 

stärka konkurrenskraften och att hålla en hög produktivitet i de enskilda butikerna. Det 

är ofta den operativt ansvarige butikschefen som ansvarar för att de butiksanställda har 

rätt kompetenser för att butiken ska vara framgångsrik, men personalavdelning och 

övriga delar av företaget kan också vara delaktiga i lärprocesserna och 

kompetensförsörjningen. Det finns variationer i hur stora eller små butikerna är, om de 

finns på en gågata i city eller om butiken ligger i ett externt köpcentrum. Antalet 

anställda kan variera inom olika butiker i en detaljhandelskedja och butikschefer kan ha 

olika förutsättningar baserat på butikernas olikheter. 

Arbetsställets utmaningar handlar om att utveckla medarbetarnas kunskaper och 

kompetens menar Kock (2010). En lärande organisation måste kunna förmedla 

kompetens- och kunskapsöverföring till sina medarbetare. Det är viktigt att 

arbetsställena kontinuerligt satsar på kompetensutveckling bland sina anställda för att de 

ska besitta rätt kvalifikationer men även för att minimera riskerna med att behöva göra 

en neddragning eller en omorganisation.  

Eftersom detaljhandeln genomgår en digitalisering även för de fysiska butikerna i form 

av att konsumenterna ofta innan besöket har skaffat information om produkterna på 

Internet gällande priser och utbud, eller endast för att få inspiration, krävs ofta en digital 

närvaro och kunskap om dessa även bland personalen i butikerna. 

Omnikanalsförsäljning ställer dessutom andra krav på de butiksanställda som tidigare 

inte har krävts och detaljhandeln i stort står för en omställning mot en mer digital 

närvaro (Svensk Handel, 2016).  

Med ökade krav på kompetens hos de anställda ställs också högre krav på 

organisationerna och de enskilda butikerna på att vara en lärande organisation. 

Granberg (2014) beskriver den lärande organisationen som “den organisation som 

skapar goda förutsättningar för medarbetarnas lärande och som tar tillvara detta lärande 

och nyttiggör det i organisationens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden”. 

Kock (2010) definierar kompetensutveckling som en sammanfattande beteckning för de 

olika åtgärder som kan vidtas för att påverka utbudet av kompetens på en verksamhets 

interna arbetsmarknad såsom hos enskilda anställda, grupper av anställda eller hela 

personalgruppen. Följande åtgärder kan ingå i denna: 

● rekrytering och karriärplanering; 

● utbildning eller träning av personal t.ex. genom kurser på eller utanför 

arbetsplatsen; 

● olika typer av icke-formell utbildning såsom bl.a. arbetsplatsträffar; 

● lärande i samband med utförande av det dagliga arbetet med eller utan särskild 

introduktion, ”on the job training”; 

● förändringar av arbetsuppgifter eller arbetsorganisationen (arbetsutveckling, 

arbetsrotation, införande av grupporganisation m.m.) med syfte att främja 

kompetensutnyttjande och lärande i det dagliga arbetet. 

Kock (2010) menar att termen kompetensutveckling ibland används även i en annan 

betydelse, som en beteckning på de individuella lärprocesser som leder till en 

förändring av en individs kompetens. Likaså andra aktiviteter som inte har som syfte att 

kompetensutveckla kan i realiteten innebära en kompetensutveckling för individen. 
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Varför företag väljer att kompetensutveckla sina anställda har med olika 

omvärldsfaktorer att göra. Det är oftast inte bara en faktor (t.ex. teknikutveckling) eller 

en grupp av faktorer som kan sägas vara den mest betydelsefulla för satsningar på 

kompetensutveckling. Det är av allt att döma ett mer komplext samspel mellan yttre 

krafter och de olika företagens interna faktorer som avgör detta enligt Kock (2010). 

Kock (2010) anger att många gånger kan olika yttre faktorer såsom ökade kundkrav 

eller högre konkurrens vara en förutsättning för företagens satsningar, men den är inte 

en tillräcklig förutsättning för att företagen ska satsa på kompetensutveckling. Oftast 

behövs också en god företagskultur där det är av vikt vad ledningens uppfattning om 

värdet av utbildning är, i kombination med de anställdas behov av kompetensutveckling 

och motivation för deltagande i utbildning. 

De faktorer som utifrån tidigare forskning verkar vara av särskild vikt för att satsningar 

på kompetensutveckling ska uppnå avsedda effekter, är förutsättningarna för lärande i 

det dagliga arbetet. De företag med en god lärmiljö, t.ex. de företag där komplexiteten i 

arbetet kräver kontinuerliga satsningar, rapporteras ha högre effekter än i företag där 

förutsättningarna för lärande i arbetet inte framstår som lika gynnsamma menar Kock 

(2010). 

Vidare anser Kock (2010) att företag med goda utbildningseffekter verkar i högre grad 

än andra ha en verksamhet som karaktäriseras av: 

● företag med mer tid avsatt för utbildningsaktiviteter 

● företagets ledning har en stark tilltro till att utbildning och lärande är 

betydelsefullt för företagets utveckling och överlevnad 

● företag där det finns ”eldsjälar” (t.ex. linjechefer, arbetsledare, personalchefer 

eller fackliga företrädare) som håller idéerna levande, bär dom framåt och 

mobiliserar andra att utveckla dem. 

 

En god lärmiljö enligt Kock (2010) kännetecknas av en rad olika faktorer. 

Arbetsuppgifterna i sig ska främja lärande genom att det t.ex. finns variation i arbetet 

vad gäller hur man gör, vad, hur, med vem och när, genom återkoppling kring utfört 

arbete, att det finns en frihet i tolkning och utförande av arbetet, att arbetsuppgifter 

delegeras, att det finns utrymme för att lära av fel och misstag samt att det finns 

möjligheter till att individen kan utveckla ett helhetsperspektiv. Det ska även finnas stöd 

för lärande i det dagliga arbetet genom arbetsplatsträffar, handledning, deltagande i 

projekt med fokus på förbättringar och efterfrågestyrda utbildningsinsatser. Företagets 

kultur ska utmärkas av en öppenhet och tillit, en tolerans för olikheter och osäkerhet, 

uppmuntran av alternativt tänkande och omprövning av etablerade tanke- och arbetssätt. 

Det är också av vikt för en god lärmiljö att det finns tid både för produktion och lärande, 

vilket ofta krävs att resurser avsätts till ändamålet. Sist men inte minst är att ledningen 

på alla nivåer förstår betydelsen och har kompetens att arrangera och stödja lärande- och 

utvecklingsprocesser Kock (2010). 

Definitioner 

Nedan följer några definitioner och förklaringar av begreppet lärande, 

arbetsplatslärande, kompetens, situationsanpassat lärande, omnikanal och butikschef.  
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Lärande 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en 

varaktig kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk 

mognad eller åldrande. (Illeris, 2007, s. 13) 

Illeris (2007) nämner att avgörande för en lärprocess är att det sker en förändring. Olika 

människor lär på olika sätt. Det finns flera olika lärosätt och en del människor 

kombinerar flera av dem utan att reflektera på vilket sätt just de lär. Man kan säga att 

oavsett vad man gör, hur eller var så lär man sig alltid något, frivilligt eller ofrivilligt. 

Man tar in information när man är ledig, ser på tv, går på teater, när man är ute och 

promenerar eller i vilken annan situation som helst. Att lära är att göra, ens kunskaper 

förändras ständigt i samspel med omvärlden. Granberg (2014) menar att mottagandet av 

kunskap eller information, kan ske automatiskt och kräva liten uppmärksamhet men det 

kan också vara en arbetsam process som kräver stor uppmärksamhet. 

Idag definierar man lärande som olika processer av lärande, som berör individers 

föreställningar, intellektuella färdigheter och sätt att tänka, till skillnad mot förr då man 

endast definierade lärande som en förändring av beteende. Vidare beskriver Granberg 

(2014) vuxnas lärande som erfarenhetsbaserat och kärnan i hans perspektiv beskriver 

han på följande sätt: 

● Människans drivkraft: att förstå och hantera omvärlden. 

● Att lära är att ändra sitt sätt att tänka. 

● Det är alltid jag som lär mig. 

När jag möter något nytt, utgår jag alltid ifrån det jag kan. 

Arbetsplatslärande 

När det gäller lärande i arbetslivet framställer Illeris (2007) tre olika lärdimensioner.  

● Teknisk-organisatoriska läromiljön 

● Sociokulturella läromiljön 

● Medarbetarnas läroförlopp 

Den teknisk-organisatoriska läromiljön omfattar bland annat arbetsinnehåll, 

arbetsdelning och kvalifikationsutnyttjande. Här finns även möjligheter till social 

interaktion samt förklaring till i vilken grad och på vilket sätt arbetet belastar 

medarbetarna.   

Den sociokulturella läromiljön, handlar om arbetsplatsens sociala grupperingar och 

processer men inkluderar även normer, värderingar och traditioner. Grupperingar kan 

vara kollektiva, kulturella, politiska m.fl.  

Medarbetarnas läroförlopp, omfattar medarbetarnas bakgrund där arbetslivserfarenhet, 

utbildning och social bakgrund ingår som centrala delar. Här passar dessutom 

medarbetarnas medvetenhet, socialisation och deras framtidsperspektiv in. 

Kompetens 

Kompetens är ett uttryck för det önskade resultatet av ett helhetsinriktat lärande. Det är 

ett begrepp som innefattar och integrerar allt som krävs för att man ska klara av en viss 

situation eller ett visst sammanhang. (Illeris, 2007) 
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Situationsanpassat lärande  

Illeris (2007) menar att allt lärande är situerat, att lärandet sker i ett socialt och 

samhälleligt sammanhang eftersom lärande är något som sker mellan människor, och 

därav är av en social karaktär. I det situationsanpassade ledarskapet utgår man ifrån att 

olika ledarstilar krävs i olika situationer som en organisation eller individ kan befinna 

sig i.  

Omnikanal 

Vad betyder omnikanal? Enligt Jonas Hallgårde som kallar sig strategikonsult menas 

det med omnikanal att alla säljkanaler förenas i en och samma kanal, en så kallad 

sömlös helhet, där köp kan påbörjas på Internet och avslutas i den fysiska butiken eller 

tvärtom. 

Butikschef 

Med butikschef menas en person som är ansvarig för en eller flera butiker och dess 

personal. I denna studie är butikschefen anställd på företaget och sitter inte i 

ledningsgruppen eller är ägare av företaget. En butikschef på andra företag kan ha en 

annan typ av roll eller vara ägare till butiker. 

Syfte och problemformulering 

Syftet med denna studie är att beskriva hur chefer inom detaljhandeln uppfattar behovet 

av arbetsplatslärande och kompetensutveckling. Vidare är syftet att undersöka vilka 

metoder butikschefer använder sig av för att stödja butikspersonalens lärande. 

Utifrån ovanstående har vi formulerat två frågor som vi har baserat vår undersökning 

på. 

● Vilket behov av lärande anser butikschefer att det finns i en butik i 

detaljhandeln? 

● Vad gör butikschefer för att stödja butikspersonalens lärande? 

Tidigare forskning 

Nedan följer avsnittet tidigare forskning som är uppdelat i följande underrubriker: 

lärande och kompetensutveckling, arbetsplatslärande, det lärorienterade ledarskapet 

samt en kort sammanfattning av tidigare forskning. 

Lärande och kompetensutveckling  

Rowden (2001) menar att den lärande organisationen inte bara implementerar en 

lärprocess när det uppstår ett behov av en förändring, utan den lärande organisationen 

inser att det hela tiden pågår ett lärande, och att lärandet i sig inte är något som “bara 

händer” utan man välkomnar det som en pågående process. Den lärande organisationen 

inte bara välkomnar, utan söker också efter förändringar och stannar upp och reflekterar 

och lär under tiden. Detta är precis i samklang med Illeris (2007) tankar om att lärande 

är en pågående process där oavsett vad man gör, hur man gör, eller var man gör det, så 

lär man sig alltid något, frivilligt eller ofrivilligt. 
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Satsningar på utbildning och kompetensutveckling ses idag som nyckelfaktorer bakom 

företags produktivitetsutveckling och konkurrenskraft. Viss forskning stödjer detta och 

visar även på att en arbetsmiljö som stimulerar lärande och kompetensutveckling är av 

grundläggande betydelse för de anställdas hälsa, välbefinnande och personliga 

utveckling (Kock, 2010).  

Ellström och Kock (2008) har i sin studie om kompetensutveckling på arbetsplatser 

observerat att kompetensutveckling inte bara ökar kunskapen och kompetensen hos de 

anställda utan också att det ger ökad motivation och att de anställda efter en 

utbildningsinsats får ett större intresse för sitt arbete. Studien visar att anledningen till 

varför organisationer satsar på kompetensutveckling kan ha flera orsaker. De menar att 

enbart externa faktorer såsom kundnyttan eller t.ex. minskad orderingång inte är en 

tillräcklig faktor för att organisationer ska göra en kompetenshöjande åtgärder, det krävs 

också en välvillig inställning till sådana investeringar, en så kallad “lärandekultur” och 

“utbildningskultur”. En sådan kultur kan tänkas komma ifrån ledningen inom 

organisationen, de fackliga företrädarna eller från de anställda i form av egen 

motivation för eller intresse av kompetensutbildning. 

Ashraf, Attia, Earl, Honeycutt och Leach (2005) menar att kompetensutveckling 

erbjuder en chans till förändring och om det är en förändring av beteende som företaget 

eftersträvar krävs ofta någon typ av säljträning. Kompetensutveckling av säljpersonalen 

har bäst effekt om personalen känner sig motiverad att använda det de har lärt sig. Det 

framkom i deras studie, kring säljträning och utveckling, att de anställda som genomgår 

arbetsplatsträning och upplever att de hade nytta av den karriärmässigt var mer 

motiverade att förändra sitt sätt arbeta än de som inte upplevde att det gav dem fördelar 

på arbetsplatsen eller i arbetslivet.  

Arbetsplatslärande 

Reegård (2015) genomförde en studie angående hur lärande och lärprocesser formas 

och används inom detaljhandeln i Norge. Arbetsplatslärandet i studien innefattade vad 

som händer när de anställda kastas in i arbetsuppgifter utan någon större introduktion 

eller föregående handledning. Det visade sig att det främjar lärandet genom att de 

anställda, eftersom de utförde faktiska arbetsuppgifter, hade känslan av att de var 

behövda redan från start och det ökade deras självkänsla att få ansvar i ett så tidigt 

skede i anställningen, vilket i sin tur påverkade deras lärande och utveckling på ett 

positivt sätt.  

Reegård (2015) påvisade i studien att istället för att anställda lärde sig trots det ojämna 

lärandet visade det sig att de lärde sig tack vare det stora ansvaret de fick i sitt arbete. 

Studien visar på att den anställdes förmåga och villighet att ta ansvar påskyndar den 

transformativa resan från nybörjare till kompetent arbetare. Men det ska också tas med i 

beaktningen att bristande vägledning och för tidig delegering av ansvar kan utgöra 

begränsningar för lärandet.  

I de fall då oberoende och ansvar leder till otillräckligt stöd och vägledning, kan detta 

leda till stagnation av lärande och brist på initiativ. Dessutom uppfattar skilda individer 

olika grader av hinder för deras förmåga att agera, och upplever olika möjligheter att ta 

ansvar, och i de fallen stagnerar lärandeprocessen istället för accelererar enligt Reegård 

(2015). 
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Med ny teknik kommer också möjligheter för företag att inte bara använda tekniken till 

att förbättra affärsprocesser utan också att integrera tekniken med arbetsplatslärande. I 

studien av Peter, Barbry, Vantroys, Laporte och Lerouge (2012) var syftet att bland 

annat undersöka hur tekniken kunde användas i en detaljhandelsbutik för att 

kompetensutveckla säljarna i produktkunskap. De fann att en nackdel var att säljarna 

var tvungna att lämna sina ordinarie arbetsuppgifter och butiken för att kunna utföra e-

utbildningen, vilket inte alltid var möjligt. Av säljarna ansåg 92 % att tidsbrist var det 

största hindret för lärandet.  De fann också att e-utbildningen inte alltid var uppdaterad 

för de senaste produkterna på marknaden och därför gjorde ett avsteg från kring vilka 

ämnen säljarna egentligen hade behov av kompetensutveckling.  

Säljarna i studien av Peter m.fl. (2012) efterfrågade kunskap i utbildningen som var 

direkt relaterad till kompetens som skapade ett mervärde i kundmötet som t.ex. 

säljargument eller att kunna använda tekniken för att kunna visa kunden nyttan med en 

produkt snarare än att använda tekniken som ren e-learning. Studien fann också att e-

learning inte var optimalt som ett ersättningsalternativ för andra kompetenshöjande 

utbildningsinsatser utan borde ses som ett komplement till olika typer av 

arbetsplatslärande som t.ex. ”learning by doing” och lärande mellan kollegor Peter m.fl. 

(2012). 

Det lärorienterade ledarskapet 

I Döös, Johansson och Wilhelmson (2015) undersökning var syftet att förstå hur det 

lärorienterade ledarskapet är integrerat i en ledares dagliga arbete. De ville också påvisa 

hur ledare påverkar en organisations lärandemiljö, det är inte nödvändigtvis så att ledare 

eller medarbetare alltid är medvetna om att de befinner sig i en lärandesituation. Döös 

m.fl. (2015) anser att studien visar att chefer bör använda sig av ett situationsanpassat 

ledarskap inom organisationen för att uppmuntra lärande.  

Det är även av vikt att chefer medvetandegör sin egen roll i de olika lärprocesserna som 

pågår i det dagliga arbetet inom organisationen för att främja lärande och utveckling. 

Studien var begränsad till chefers beskrivande av specifika situationer. Det kan därmed 

inte vara helt säkert att man skulle få samma resultat om studien gjordes på en annan 

organisation eller av andra chefer. En annan begränsning är att ett lärorienterat 

ledarskap kan se olika ut för olika organisationer och lärsituationer kan se mycket olika 

ut beroende på person. 

Peter m.fl. (2012) menar att anpassning av utbildningsaktiviteter och lärmiljö kräver ett 

organisatoriskt stöd från företaget och från den lokala ledningen i butiken för att främja 

inlärning och kunskapsdelning. Studien baserades på att chefer inom detaljhandeln i 

Sydafrika fick genomgå en utbildning inom ledarskap. Fokus var ledarskapsutveckling 

inom områden som coaching, kommunikation och samarbete. Resultatet blev att 

cheferna efter utbildning hade lättare att fokusera på att leda genom människor och det 

gav säljarna en känsla av mening, en tydlig riktning och en känsla av bemyndigande. 

Utbildningen gjorde också att cheferna lättare kunde se potentialen i de anställdas 

professionella utveckling, deras lojalitet och engagemang för organisationen. Peter m.fl. 

(2012) anser att den här typen av ledarskapsutbildningar är viktiga och borde vara i 

fokus när det kommer till utbildning. De menar vidare att cheferna i sin studie arbetade i 

en konkurrensutsatt bransch och hade krav på sig att “göra mer med mindre” och därför 



 

8 

 

har organisationen ett behov av skickliga chefer som utbildats i att leda företaget på ett 

kompetent och medvetet sätt. 

Keevy och Perumal (2014) fann i sin studie att butikschefer som själva hade genomgått 

en ledarskapsutbildning eller säljträning var mer medvetna om de positiva effekter som 

lärande på arbetsplatsen gav än de chefer som inte själva hade kompetensutvecklat sig. I 

studien fick sju butikschefer gå en ledarskapsutbildning i transformativt ledarskap och 

transformativt lärande. Utbildningen gavs i form av både praktik och teori. Genom 

utbildningen fick de fler verktyg, än vad de hade tidigare, för att kunna utöva ett 

transformativt ledarskap på sina respektive arbetsplatser. 

Ashraf m.fl. (2005) menar att många företag idag inte arbetar tillräckligt strategiskt med 

utbildning av säljpersonalen utan mer ad hoc. Organisationerna lägger en liten del av 

omsättningen på utbildning och inte sällan låter de sina chefer erbjuda utbildningar utan 

att ha någon strategi och de kanske till och med agerar mer på om det finns pengar i 

budgeten eller inte, eller om säljpersonalen själva efterfrågar träning inom ett specifikt 

område för att kompetensutveckling ska ske.  

Vidare anser de att om organisationer skulle arbeta mer strategiskt med säljträning 

skulle de bli mer effektiva och ge mer konkurrensfördelar än annars. Eftersom det är 

viktigt att arbeta strategiskt med att få fram vilket behov som finns av säljträning 

förespråkar de den trestegsmodell de tagit fram som gör det möjligt för butikschefer och 

organisationer att se vilket behov av lärande som finns för att i slutändan få en större 

effekt av en utbildningsinsats. Genom trestegsmodellen ska man få fram 

utbildningsbehovet hos säljare, effekterna av utbildningen på individnivå och utfallet av 

utbildningsinsatsen på företagsnivå. 

För att förtydliga trestegsmodellen visas den här nedan: 

 

Figur 1: Trestegsmodell av Ashraf m.fl. (2005). 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis kan vi se att allt som sker på en arbetsplats är ett lärande i sig. 

Organisationerna måste kunna tillgodose de behov som ställs på kompetens hos de 

anställda och stödja och möjliggöra lärprocesser för att kunna möta de krav som 

omvärlden ställer på dem. En effekt av att vara en lärande organisation är att det inte 
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bara höjer kompetensen hos den anställde och därmed ökar produktiviteten inom 

organisationen utan också medverkar till att höja motivationen och 

arbetstillfredsställelsen hos den enskilde individen. Organisationer har mycket att vinna 

genom att satsa på kompetensutveckling för sina anställda oavsett om det är i det 

dagliga lärandet på arbetsplatsen eller genom mer formella utbildningsinsatser.  

Lärande sker på många olika sätt på en arbetsplats. Det är en pågående process som 

påverkar organisation och individ och är en viktig del av en organisations utveckling 

även om den inte alltid är en medveten sådan. Forskningen visar att det skulle finnas 

vinster för organisationerna att arbeta mer strategiskt med kompetensutveckling. För att 

få större kunskap om hur lärande sker inom detaljhandeln behöver vi förstå mer om hur 

dess chefer ser på lärande och kompetensutveckling. I det följande teoretiska avsnittet 

introducerar vi Säljös (2014) teori om det sociokulturella perspektivet på lärandet och 

Illeris (2007) olika lärdimensioner. 

TEORI 
Som teori till denna fallstudie har vi valt det sociokulturella perspektivet som vår 

utgångspunkt. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet har sin bakgrund i Lev S Vygotskijs sociokulturella 

perspektiv. I det sociokulturella perspektivet är interaktionen mellan människor grunden 

för lärandet. Vygotskij hävdar att kreativt lärande inte är någon isolerad händelse i barn 

och vuxnas beteende utan lärandet sker i interaktion med andra. Det är genom 

aktiviteter, där människor kommer i kontakt med varandra, man utbyter nya 

erfarenheter och kunskaper och lärande uppstår. I ett sociokulturellt perspektiv är 

termerna redskap och verktyg dominerande. Tack vare dessa redskap och verktyg, som 

är våra språkliga, fysiska och intellektuella resurser, har vi tillgång som vi använder att 

förstå och för att agera i vår omvärld. (Vygotskij, 1930; 1995) 

 

Säljö (2014) framhåller att det sociokulturella perspektivet handlar om hur människor 

tillägnar sig och formas av deltagande i kulturella aktiviteter och hur de använder sig av 

de redskap som kulturen tillhandahåller.  Det är samspelet mellan kollektiv och individ 

som är i fokus i perspektivet. En individ bedömer och agerar hur hon ska handla 

beroende i vilken situation hon befinner sig. Tänkande, kommunikation och fysiska 

handlingar är situerade i kontexter, därför är förståelsen av själva kopplingen mellan 

sammanhang och individuella handlingar kärnan i det sociokulturella perspektivet.  

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande är, enligt Säljö (2014), att vår förmåga att 

lära är en mer övergripande fråga om hur kunskaper återskapas i ett samhälle generellt. 

Lärandet är inte begränsat till skola och genom utbildning utan han menar att de mest 

grundläggande insikter och färdigheter vi behöver förvärvar vi i andra sammanhang, i 

familjer, genom vänner, på arbetsplatser, det vill säga i miljöer som inte har som primärt 

syfte att förmedla kunskaper.  

I många sammanhang där lärande sker är det genom interaktion med andra människor. I 

en mer grundläggande mening handlar lärande om vad individer och kollektiv tar med 
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sig från sociala situationer och hur de brukar den i framtiden. Inom det sociokulturella 

perspektivet betonas att individen är en aktör och är med och skapar sin egen utveckling 

inom ramen för det som erbjuds.  

Vidare påpekas att våra kunskaper och färdigheter inte har sitt ursprung i vår hjärna som 

en biologisk företeelse utan menar att vår omvärlds samlade kunskaper och färdigheter 

för länge sedan passerat vad en mänsklig hjärna kan hålla reda på. Hjärnan är en viktig 

komponent för att kunna analysera ting, men det som gör ett avancerat lärande möjligt 

har med innebörd och mening att göra och det är kommunikativa och inte biologiska 

företeelser. Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas och det är 

genom kommunikation som de förs vidare.  

I ett sociokulturellt perspektiv hamnar de kommunikativa delarna i fokus. Det är genom 

kommunikation och samarbete som människor blir delaktiga i varandras erfarenheter, 

kunskaper och utveckling. Det är genom att höra vad andra talar om och hur de 

föreställer sig världen som människor blir medvetna om vad som är intressant och vad 

som är värdefullt att urskilja ur den mängd iakttagelser man gör i varje situation. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv har redskap och verktyg en betydelse. Med redskap och 

verktyg menas alla de resurser, både språkliga och fysiska, som vi har tillgång till och 

som vi använder för att förstå vår omvärld. Redskapen är både intellektuella och 

praktiska till sin natur. Som exempel visar Säljö (2014) att vi genom våra intellektuella 

redskap kan vi räkna, hantera pengar och därmed avgöra om vi har råd med att köpa ett 

hus. Genom att vi kan läsa, kan vi tillgodogöra oss instruktioner eller använda en karta. 

Dessa redskap är den typen av redskap som hjälper oss att lösa praktiska problem i en 

fysisk verklighet. På liknande sätt är de praktiska verktygen konstruerade, genom t.ex. 

en dator eller ett mikroskop hjälper de oss att lösa intellektuella problem. 

Ett av redskapen inom det sociokulturella perspektivet är språket. Språket har tre delar 

eller funktioner. Dess utpekande funktion, som gör att vi kan peka ut och benämna 

saker omkring oss är t.ex. ord som häst, träd, vatten m.m. Den andra funktionen är den 

semiotiska funktionen där det är av vikt hur olika människor tillägnar sig innebörder 

och betydelser av ordet, och samspelet mellan vad ord betyder för individen eller för 

kollektivet. Som exempel nämner Säljö (2014) att för en grupp kan en person ses som 

en landsfader och folkhjälte medan i en annan grupp ses densamme som en 

krigsförbrytare. Den tredje funktionen är språkets retoriska funktion. Det sociokulturella 

perspektivet gör en skillnad på språk och kommunikation. Språket är ett redskap för att 

påverka människor och deras omvärldsuppfattning, det är något helt annat än att 

behärska språket som ett formellt system. Ett annat exempel är att om en person säger 

att “flaskan är tom” kan detta i olika situationer upplevas som negativt eller positivt, det 

har med kontexten och hur vi betonar det vi säger som är avgörande. Samtal och språk 

är redskap och verktyg men det finns två olika sätt som samtalet förs menar Säljö 

(2014). 

Hur tillämpas då det sociokulturella perspektivet i praktiken för själva lärandet? Som 

redan framgår är kommunikation en förutsättning, men även att människor agerar inom 

ramen för praktiska och kulturella sammanhang i direkt eller indirekt samspel med 

andra för att på så sätt utveckla lärande och utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv.  

Att använda sig av andra människors tänkande och kunskap för att addera kunskap är 

något som Säljö (2014) är positiv till. Han menar att genom assistans från omgivningen 
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eller liten handledning av kollegor eller kamrater, kan individen lösa ett svårt problem 

eller uppgift mycket snabbare än på egen hand. En person kan bli visad hur en uppgift 

ska lösas genom demonstration av handledare eller kollega, en situation som den 

individen inte hade klarat av utan stöd och anvisning. Ur ett sociokulturellt perspektiv är 

det just i sådana situationer som kunskap, lärande och färdighetsträning sker. Genom att 

individen utsätts för resonemang och handlingar i sociala praktiker, lär sig individen se 

igenom, bekanta sig med och även genomföra en uppgift, eller lösa ett problem från 

början till slut Säljö (2014). 

METOD 
Här presenteras de metodologiska utgångspunkterna uppdelade i följande underrubriker: 

insamlingsmetod, urval, instrument, forskningsetiska ställningstaganden och 

analysmetod. 

Insamlingsmetod 

Eftersom syftet med studien är att få en bred bild av hur chefer inom detaljhandeln 

uppfattar behovet av arbetsplatslärande och kompetensutveckling och vilka metoder 

som används för kompetensutveckling, har vi valt att använda oss av en kvantitativ 

fallstudie som metod. Vi utgår från ett deduktivt synsätt som enligt Bryman (2011) 

tillämpas när teorin används som en intresseinriktning utifrån vilket forskaren samlar in 

sina data. Enligt Backman (2016) kännetecknas en kvantitativ metod för sin användning 

av mätningar, som därefter analyseras med hjälp av matematik och statistik d.v.s. metod 

som resulterar i numeriska observationer. Kvalitativa undersökningar tenderar mer till 

att behandla den svarandes känslor och verklighet så som de uppfattar den (Denscombe, 

2009). 

Urval 

Urvalsgruppen i denna undersökning är butikschefer med personalansvar anställda i en 

detaljhandelskedja inom textil och mode. Detaljhandeln och dess chefer är inte en 

homogen grupp som har en specifik gemensam utbildning utan butikschefer har ofta 

olika erfarenheter, ålder, utbildning och intressen. För att få en större förståelse av 

representativitet i urvalsgruppen har det i enkäten inkluderats frågor om ålder och kön, 

utbildning och hur många år personen har varit anställd i företaget i sin nuvarande 

position. Urvalet var färre än 250 vilket enligt Denscombe (2009) faller inom den 

småskaliga forskningen gällande kvantitativa enkätundersökningar.  

Vi utgick från ett icke-sannolikhetsurval, det så kallade bekvämlighetsurvalet, när vi 

valde våra respondenter. Som namnet bekvämlighetsurval antyder, är urvalet av 

respondenter baserat på personer som finns tillgängliga och står till förfogande för 

forskaren i sin undersökning eller studie (Bryman, 2011). En muntlig förfrågan gjordes i 

ett tidigt skede till en försäljningschef inom detaljhandeln där det frågades om det fanns 

möjlighet att få utföra studien inom dennes organisation, vilket det blev ett positivt 

utfall på. Efter den första kontakten med försäljningschefen var en regionchef i vår 

valda organisation behjälplig med att maila ut vårt missiv tillsammans med en länk till 

vår internetbaserade enkätundersökning till butikschefer inom organisationen. 
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Instrument 

Internetbaserad enkätundersökning valdes som instrument. Denna småskaliga 

undersökning skickades ut till butikschefer med personalansvar inom en 

detaljhandelskedja inom textil och mode. Redan i planeringsprocessen, bestämdes att vi 

kommer att använda oss utav en internetbaserad enkätundersökning som instrument, 

anledningar var att kunna nå många respondenter. Vår urvalsgrupp bestod av relativt 

många i antal och var spridda över hela Sverige och vi visste också på förhand att alla 

respondenter hade tillgång till internet, vilket gav det valda instrumentet en fördel för 

oss.  

Utformandet av enkäten gjordes baserat på våra forskningsfrågor, med noggrann 

planering av vad som passar in d.v.s. formulering av frågorna samt layout för att dessa 

skulle vara relevanta och mätbara för våra forskningsfrågor. Enkäten skapades i ett 

internetbaserat frågeformulär i sökmotorn Google Formulär och bestod av 23 frågor (se 

bilaga II). Frågorna i enkäten följer en viss logik och dessa delades upp i tre “block”: 

”bakgrundsinformation”, “vad anser du?” samt “hur sker lärandet i din butik?”. När 

formuläret var klart och godkänt av vår studiehandledare, skickades det ut via en länk 

per e-post till 120 chefer i den utvalda detaljhandelskedjan.   

Bryman (2011) anser att med forskningens validitet menas att vi mäter det som är tänkt 

att mätas medan forskningens reliabilitet betyder att vi mäter det på ett pålitligt vis. Det 

betyder att om forskningen inte är valid kan den inte heller vara reliabel. 

Vidare påpekas att det finns tre viktiga faktorer för att mäta om ett mått är reliabelt eller 

inte. Stabiliteten i måttet, vilket innebär att man ska få samma resultat om 

respondenterna mäts flera gånger, svaren ska alltså inte fluktuera över tid. Intern 

reliabilitet, hur respondenterna väljer att svara eller kryssa i enkäten, d.v.s. om deras 

tidigare svar påverkar hur de svarar på nästa fråga utifrån hur enkäten är utformad. 

Interbedömarreliabilitet, det har med hur forskaren bedömer eller tolkar olika svar och 

om de bedöms på likvärdigt sätt i olika situationer. Den senare är mer aktuellt vid 

strukturerade observationer eller vid kategorisering av öppna svar. I vår studie hade de 

flesta frågorna en enhetlig skala att välja ifrån och vi försökte vara så tydliga som 

möjligt gällande skala och tillhörande text för att minimera risken att respondenten 

valde fel svar mot vad de avsåg att svara. Vi delade också upp enkäten i tre delar för att 

inte förvirra den svarande med för mycket information samtidigt. Vi anser att vår studie 

uppnått de faktorer som krävs för att vara reliabel. 

Validiteten rör frågan om man mäter det som är tänkt att mätas. I vår enkät hade vi 

endast med frågor som var av vikt för vår studie och forskningsfråga och vi menar att 

validiteten uppnåtts på så sätt. 

Forskningsetiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har till syfte att ge normer för förhållandet 

mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Principerna utgör 

riktlinjer för etikkommitténs granskning av forskningsprojekt inom Ämnesrådet för 

humaniora och samhällsvetenskap. De är också avsedda att vägleda den enskilde 

forskaren vid planeringen av projekt. 

Vetenskapsrådet har utformat en Codex (https://www.vr.se) för att forskare inte ska 

begå etiska brott i sin forskning gentemot en privatperson, företag, organisation m.m. 

https://www.vr.se/
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Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen.  

Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Genom hela studien har fokus varit att följa Vetenskapsrådets etiska principer genom att 

i missivet (se bilaga II) som skickats ut till respondenterna informera om att enkäten är 

frivillig och när som helst kan avslutas på individens begäran samt att informationen 

som framkommer endast ska användas inom denna aktuella studie, enligt 

informationskravet och samtyckeskravet. Information fanns även om att alla svar var 

anonyma och konfidentiella enligt konfidentialitetskravet. Vidare informerades de 

tillfrågade om att enkätens resultat kommer att publiceras i DIVA - Digitala 

Vetenskapliga Arkivet och att svaranden kan, om så önskas, ta del av den efter 

publiceringen enligt nyttjandekravet. I vår enkät som respondenten svarade på via 

Google Formulär på Internet finns en risk att obehöriga kan komma åt informationen, vi 

har varit medvetna om detta och varit noga med att alla svar varit anonyma och 

ingenting i enkäten kunde härledas till den organisation vi utförde studien på. Vi anser 

att vi med detta uppfyllt Vetenskapsrådets fyra etiska krav. 

Analysmetod 

Insamlad data har exporterats från Google Formulär till en Excel fil där rådatan har 

kodats, kategoriserats, kontrollerats, strukturerats och analyserats. Efter Excelkodningen 

har siffrorna importerats in i statistikprogrammet SPSS, som är ett kraftfullt 

dataprogram som behandlar och analyserar insamlad data. Analys av data, i detta fall 

med hjälp av Descriptives Statistics där medelvärden, standardavvikelse och antalet 

deltagare visats på de olika variablerna som undersöks. Sedan har utförts statistiska test, 

koppling av data till forskningsfrågor, kodning av data, gruppering av koderna till 

kategorier eller teman, jämförelse av kategorierna, sökning efter begrepp som 

sammanfattar kategorierna. I denna studie har det tagits hjälp av Pearsons Produkt-

Momentkorrelation för att hitta samband och svar på våra ställda frågor. Korstabeller 

används som metod för att utföra bivariata analyser som betyder att sambandet och 

korrelationen mellan två variabler studeras Djurfeldt m.fl. (2014) Sambandet mellan två 

variabler kan förklaras enkelt såsom att variablerna påverkar varandra, exempelvis att 

den oberoende variabeln utbildningsnivå påverkar den beroende variabeln 

anställningstyp. Korrelationen tydliggör riktningen och styrkan på det utforskande 

sambandet Djurfeldt m.fl. (2014). Frågorna har varit kvantitativa men det har även 

bifogats två kvalitativa frågor där svaranden med egna ord kunnat besvara den ställda 

frågan. Med kvantitativa variabler som intervall- och kvotskalor menas att när vi mäter 

utgår vi från en högre till en lägre mätnivå, vilket definieras som ordinalskala 

(Denscombe, 2009).  

Genom standardisering och sammanslagning av värdena kan vi jämföra ytterligheter 

som t.ex. anställningslängd för att se om det har betydelse för kravet av 

utbildningsbakgrund bland personalen, t.ex. hur länge chefer har arbetat på företaget 

och deras syn på att personalen har eftergymnasial utbildning. Det har gjorts tabeller 

och diagram som sedan har förts in både i Excel och Word för att kunna få ett 

användarvänligt diagram. När dessa diagram har framställts har dessa förts in i själva 

resultatdelen av uppsatsen. Eftersom denna fallstudie är av småskalig karaktär, har vi 
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koncentrerat oss på stapeldiagram för att kunna visa vårt resultat på ett forskningsetiskt 

sätt. 

Stapeldiagram är ett effektivt sätt att presentera småskaliga forskningsprojekt menar 

Denscombe (2009) eftersom diagram av denna sort är både tydliga visuellt men också 

enkla att läsa. Principen är att staplarna ska ha samma bredd, och att höjden ska 

representera frekvensen eller antalet i varje enskild kategori. 

RESULTAT 
Nedan följer resultat av de svar vi har fått att arbeta med. Upplägget presenteras på 

följande sätt; bakgrundsinformation av de svarande, vilket antal svar vi har fått, 

medianvärdet på arbetslängd som chef, kön samt utbildningsnivå. Sedan följer resultat i 

block två, vad chefen anser själv och sist block tre hur lärandet sker i chefens butik. 

Svaren kommer att genomgående presenteras i siffror.  

Fördelningen i denna undersökning är följande; andelen kvinnor är 92 % och män är 

8 %, de är mellan 22 och 60 år gamla och har arbetat som chefer i snitt 11,8 år. Största 

delen av svaranden har inte någon eftergymnasial utbildning. 

Enkäten besvarades av 25 chefer, alltså en svarsfrekvens på 20,8%. 

På frågan om eftergymnasial utbildning samt hur många års eftergymnasial utbildning 

cheferna hade, svarade 16 stycken att de inte hade en sådan men 21 stycken svarade att 

de har en relevant utbildning inom detaljhandeln. Svarsalternativen var detaljhandeln, 

textil, försäljning, marknadsföring, ekonomi, personal- och arbetsliv samt ingen av 

ovanstående. Bara 4 personer svarade att de inte hade utbildning i något av de områden 

vi frågade om. 

Behovet av lärande och chefernas ansvar 

Frågan om butikschefens ansvar av goda kunskaper och färdigheter inom sälj, service 

och produktkunskap för personalen ställdes som tre separata frågor för att kunna se om 

det fanns tydlig skillnad mellan dessa tre. Frågorna var utformade som en rutnätsfråga 

enligt Likerts 7-gradiga skala där inget ansvar alls var det lägsta och extremt stort 

ansvar var det högsta värdet. Frågorna besvarades av samtliga 25 chefer med snarlikt 

resultat åt det positiva hållet.  

Om kunskaper och färdigheter inom sälj svarade 12 stycken att de som chefer hade ett 

stort ansvar, 5 ganska stort ansvar och 8 att de hade ett extremt stort ansvar. Om 

kunskaper och färdigheter inom service svarade 10 att de som chefer hade ett stort 

ansvar, 6 ganska stort ansvar och 9 att de hade ett extremt stort ansvar. Om kunskaper 

och färdigheter inom produktkunskap svarade 12 att de som chefer hade ett stort ansvar, 

8 ganska stort ansvar, 4 att de hade ett extremt stort ansvar men här svarade 1 chef att 

dennes ansvar var litet. 

Svaren presenteras i nedan stapeldiagram (Figur 2). 
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Figur 2. Butikschefens ansvar för goda kunskaper och färdigheter bland personalen (25 

svarande) 

Frågan om vikten för butikens resultat att personalen har goda kunskaper och 

färdigheter inom sälj, service och produktkunskap var också indelad som tre olika 

frågor för att kunna skilja svaren inom separata svarsområden. Svarsfrekvensen mellan 

de tre frågor var lika stor d.v.s. att samtliga 25 svarade, och att service anses viktigast 

trots att det är marginellt. Frågan var ställd som en rutnätsfråga enligt Likerts 7-gradiga 

skala där inte viktigt alls var det lägsta och extremt viktigt var det högsta värdet.  

Om kunskaper och färdigheter för butikens resultat inom sälj svarade 8 stycken att det 

är mycket viktigt, 4 att det var ganska viktigt och 13 att det är extremt viktigt. Om 

kunskaper och färdigheter för butikens resultat inom service svarade 7 stycken att det är 

mycket viktigt, 4 att det var ganska viktigt och 14 att det är extremt viktigt. Om 

kunskaper och färdigheter för butikens resultat inom produktkunskap svarade 11 

stycken att det är mycket viktigt, 7 att det var ganska viktigt och 5 att det är extremt 

viktigt, 1 svarade att det är lite viktigt och 1 vet ej. 

Svaren presenteras i nedan stapeldiagram (Figur 3). 
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Figur 3. Betydelsen av goda kunskaper och färdigheter för butikens resultat bland personalen 

(25 svarande) 

I syfte att kunna besvara frågan kring vad butikschefer gör för att stödja 

butikspersonalens lärande genomfördes ett korrelationstest mellan frågorna om i hur 

hög grad fortbildningen eller kompetensutvecklingen av personalen prioriteras från 

chefens sida och om chefen var nöjd med hur lärandet av personalen fungerar?  

Resultatet (Pearson, r = 0,363) visar att en sådan korrelation finns men den är inte 

tillräckligt stark för att kunna dra några säkra statistiska slutsatser. 

Vad gör chefen konkret för att stödja lärandet hos sin personal gav olika svar då 

svaranden själva kunde skriva in i svarsrutan. Frågan var analyserad först kvalitativt och 

sedan kvantitativt för att kunna mata in svaren i SPSS. Svaren varierade att olika typer 

av lärande stöddes i “mån av tid”, “genom coachingsamtal” och “inspirationskvällar där 

man kunde lära av varandra”, “kontinuerlig feedback och återkoppling”, “utmaning till 

utveckling på individnivå”, “genom positiv inställning till att söka svar på frågor allt 

eftersom dessa uppkommer”, “att de ser till att de nyanställda får lära sig rutiner och hur 

jobbet går till” men även att befintlig personal som behöver lära sig nyskapade rutiner, 

att cheferna håller “utbildningar internt inom butiken, men även bjuder in externa 

föreläsare som får berätta vad dom står för”, att chefen inte “levererar alla färdiga svar 

utan låter medarbetaren själv hitta lösningar på frågeställningar”, “stödjer och coachar i 

säljsamtal”.  

För att fortsätta vidare på samma tema ställdes en öppen fråga om vilka fler kunskaper 

utöver sälj, service och produktkunskap som cheferna ansåg att personalen behövde lära 

sig. Det framgår att 6 stycken vardera tyckte att social kompetens och kundbemötande 

är viktigast, följd av 2 för teamwork och resultatmedvetenhet och 1 vardera framhöll IT-

kunskaper, första hjälpen och etik.  

Svaren var varierande som väntat och visas i nedan liggande stapeldiagram (Figur 4). 
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Figur 4. Behov av lärande bland personalen (21 svarande) 

Frågan följs upp med en ännu en öppen följdfråga om cheferna ser ytterligare några 

andra behov av lärande bland personalen. Även här har svaranden återigen med egna 

ord kunnat skriva svaren. ”Fysisk säljutbildning” och ”ekonomikurs” dominerar svaren 

med 4 svar vardera, medan delad andra plats har ”utbildning över butiksgränserna”, s.k. 

”arbetsrotation”, ”produktkunskap”, ”e-learnings” d.v.s. webbaserade kurser samt 

coaching och workshops som har 1 svar per stapel. 

Svaren visas i nedan diagram (Figur 5).  

 

Figur 5. Ytterligare behov av lärande bland personalen (10 svarande) 
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Chefernas stödjande av lärande 

Som första fråga i detta frågeblock kommer hur lärandet och introduktionen av 

nyanställd personal sker? Frågan var ställd som en flervalsfråga och därför har vi trots 

att det endast är 25 svarade, fått 83 stycken svar. Svarsalternativen här var ”formell 

utbildning” där vi inte fick några svar, ”informell utbildning” 5 svar, genom "learning 

by doing" eller "on the job training", ”webbkurs”, ”personlig handledning av 

butikschef” och ”personlig handledning av en kollega”. Vid sammanställningen av 

resultatet framkom att ”personlig handledning av butikschef” som fick 23 svar samt 

”learning by doing” eller ”on the job training” som fick 20 svar är de vanligaste sätten 

som används till upplärning av ny personal. ”Personlig handledning av en kollega” är 

det tredje vanligaste sättet med 18 svar, följd av ”webbkurser” med 17 svar, medan 

”informell utbildning” med 5 svar och ”formell utbildning” kommer sist, utan svar.  

Svaren visas i stapeldiagram nedan (Figur 6). 

 

Figur 6. Hur sker introduktion för nyanställd personal (25 svarande, flera svarsalternativ) 

Vad som händer sedan när personalen är på plats är intressant att följa upp med en ny 

fråga på samma tema. Här ställde vi en fråga om i hur hög grad företaget prioriterar 

kompetensutveckling av personalen. Större delen svarar att prioriteringen är “ganska 

liten”. Frågan var ställd som en rutnätsfråga enligt Likerts 7-gradiga skala där “ingen 

alls” var det lägsta och “extremt mycket” var det högsta värdet. Det var 24 som 

besvarade denna fråga varav 9 stycken svarade ganska liten prioritering, 8 svarade liten 

prioritering, 4 svarade att mycket, 2 visste inte och 1 svarade att företaget prioriterade 

inte alls kompetensutvecklingen.  

För att vidare kunna analysera hur lärandet sker ställde vi en följdfråga om det finns 

förväntan av att personalen ska fortbilda sig på egen hand efter sin ordinarie arbetstid. 

Även denna fråga var en rutnätsfråga enligt Likerts 7-gradiga skala där “ingen alls” var 

det lägsta och “extremt mycket” var det högsta värdet och samtliga 25 svarade på 
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frågan. Det var 14 svar på ingen förväntan alls, 4, liten förväntan, 3 ganska liten 

förväntan, 3 stor förväntan och 1 svarade att det fanns ett mycket stor förväntan. 

Frågan om utbildningsbakgrund i form av huruvida en formell utbildning hos 

personalen spelade någon roll för företagets resultat ställdes också som en rutnätsfråga 

enligt Likerts 7-gradiga skala där “ingen alls” var det lägsta och “extremt mycket” var 

det högsta värdet. Samtliga 25 svarade på frågan varav 10 tyckte att resultatet 

påverkades lite, 5 svarade mycket, 4 ganska lite, 3 svarade ganska mycket och 3 svarade 

att en formell utbildning hade ingen alls påverkan på företagets resultat. 

Den vanligaste utbildningsfrekvensen var en gång per år.  

På frågan om utbildningsfrekvens bland personalen per år, var typvärdet 1 ggr/år högst 

med 14 svar, medan 2 svar vardera på typvärden ingen ggr/år, 2 ggr/år samt 3 ggr eller 

fler/år, 4 svarade övrigt och inga svarade 4 eller fler gånger/år. 

Svar visas i nedan diagram (Figur 7).  

 

Figur 7. Fortbildning av personalen (24 svarande) 

På frågan om det fanns något utrymme för fortbildning efter själva introduktionen där 

svarsalternativen var kryssrutor med följande flervalsalternativ; ”handledning”, 

”webbkurser”, ”HR-avdelningen håller olika interna utbildningar”, svarade 24 stycken 

men det blev 36 svar totalt. Av dessa svarade 20 ”webbkurser”, 13 svarade 

”handledning” och 2 svarade ”HR-avdelningen håller olika interna utbildningar”. 

DISKUSSION 
Här analyseras och presenteras de resultat och slutsatser vi kommit fram till utifrån våra 

forskningsfrågor i relation till teori och tidigare forskning. Vi för också en kritisk 

diskussion om vår valda metod och våra forskningsinstrument. Avslutningsvis ges 

förslag till vidare forskning. 
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Metoddiskussion 

Den kvantitativa metoden används främst när forskarna vill kunna generalisera sitt 

resultat till andra grupper än de som varit aktuella i den specifika undersökningen. För 

att kunna generalisera resultatet är det viktigt att urvalet av respondenterna är så 

representativa som möjligt för den population man vill undersöka. En nackdel i vår 

kvantitativa fallstudie är att den är begränsad till att endast omfatta en yrkeskategori i en 

organisation. Det går inte att göra några generaliseringar utanför den organisationen 

men resultatet kan ändå vara intressant genom att det kan leda till man kan göra 

kopplingar mellan existerande resultat på ett annat område eller att användas som 

språngbräda för fortsatt forskning inom området (Bryman, 2011). Generaliserbarhet var 

dock inte syftet med denna studie och därmed ansåg vi att icke-sannolikhetsurvalet, 

bekvämlighetsurvalet, var lämpligt att använda.  

Vi är medvetna om att ett val av kvalitativ metod med strukturerad intervju hade kunnat 

få en djupare bild av hur lärande och stödjandet till lärande sker i en butik och ser det 

som ett förslag till framtida forskning. 

En nackdel med vårt valda instrument, internetbaserad enkätundersökning, kan vara att 

svarsfrekvensen inte alltid är den önskade eftersom respondenten kan välja att inte svara 

på enkäten av olika anledningar (Denscombe, 2009). Vår svarsfrekvens utgjordes av 

endast 25 svarande av 120 och exakt vilka skäl som gjorde att fler inte svarade kan vi 

inte veta p.g.a. anonymiteten hos de som fått en förfrågan om att vara med i studien, 

men vi kan ändå anta att det följer Bryman (2011) om att online-enkäter har lägre 

svarsfrekvens jämfört med postenkäter. Vi skickade även ut en påminnelse om enkäten 

en vecka efter det första mailet. Svaren i vår undersökning är nästintill identiska och det 

kan bero på antingen att företaget arbetar enligt samma processer och rutiner och att det 

inte finns utrymme för egna avsteg eller att vi inte har haft tillräckligt många svarande 

för att kunna påvisa motsatsen.  

Fördelen med internetbaserade enkätundersökningar är att de är användarvänliga 

eftersom rådata kan sparas, exporteras och analyseras i flertalet olika program vilket 

automatiserar inmatningsprocessen, som annars kan vara tidskrävande om det skulle 

göras manuellt. En nackdel med enkätundersökningar kan vara att de har på förhand 

givna svarsalternativ och det kan skapa ett slags frustration hos respondenterna som kan 

avhålla dessa från att svara och de ger inte heller forskaren möjligheter att kontrollera 

uppriktigheten i de svar som ges. En annan möjlig nackdel är att det inte finns ett forum 

att ifrågasätta ifall en specifik respondent svarar i en speciell riktning eller tillfälle att 

ställa följdfrågor som man kan i en intervjusituation (Denscombe, 2009). 

I enkäten användes Likertskalan för att mäta olika attityder hos respondenterna. Bryman 

(2011). Måttenheterna; inte alls - ganska lite - vet ej - mycket - ganska mycket - extremt 

mycket och måtten; inte alls - ganska lite- vet ej - mycket viktigt - ganska viktigt - 

extremt viktigt användes. Det upptäcktes att måtten “viktigt/mycket” kom före “ganska 

viktigt/ganska mycket” vilket normalt sett graderas tvärtom. Detta upptäcktes i ett sent 

skede och det fanns ingen möjlighet att ändra utan att göra om enkäten och skicka ut 

den på nytt. Detta ansåg vi inte var ett tillräckligt stort problem för att behöva göras då 

det ändå var enhetligt genom alla frågor där det fanns en Likertskala. 



 

21 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur chefer inom detaljhandeln uppfattar 

behovet av arbetsplatslärande och kompetensutveckling. Vidare var syftet att undersöka 

vilka metoder butikschefer använder sig av för att stödja butikspersonalens lärande.  

Majoriteten av våra svarande har inte någon formell eftergymnasial utbildning, men 

anser sig ändå ha en relevant utbildning som hör till detaljbranschen för att kunna utföra 

sina arbetsuppgifter. Vi kan anta att utbildning kan ha skett internt eller externt men inte 

i formell bemärkelse såsom högskola eller universitet. Det antagandet kan varken 

bevisas eller stödjas eftersom den specifika frågan saknas i undersökningen.  

Tack vare det låga antalet formell eftergymnasial utbildning hos cheferna kan en 

försiktig slutsats dras att en formell utbildningsbakgrund hos de anställda är av föga 

betydelse för företagets resultat. Butikscheferna svarade att de anställda lär sig 

grunderna och processerna i butiken genom upplärning av butikschef och genom 

“learning by doing” och det kan antas väga tyngre mot en formell eftergymnasial 

utbildning i just den här organisationen. Vi kan inte med säkerhet dra slutsatsen att 

samtliga butikschefer i butikskedjan anser detta, men vi kan, baserat på resultatet i 

undersökningen göra ett antagande att det kan förhålla sig på det viset. Det är i 

samspelet mellan människor som lärande sker (Säljö, 2014). 

Butikscheferna i undersökningen svarade att de ansåg att de hade ett stort ansvar för 

personalens sälj, service och produktkunskap. Säljö (2014) menar att lärande sker på 

individ-, organisation- och samhällsnivå, där det förklaras att lärandet också ska ses som 

en konsekvens av människors handlingar samt att individer är hårt bundna till de 

redskapen de har tillgång till. Med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet kan 

det förstås som att butikscheferna menar att de har ansvar för att tillgodose de verktyg 

som behövs för att lärande ska ske. Det framgår också i vårt resultat att butikscheferna 

inte förväntar sig att de anställda ska utbilda sig utanför arbetstid, vilket styrker 

resultatet att butikscheferna anser att de som yrkesgrupp hade ett stort ansvar för 

personalens fortbildning. 

Människan viktigaste lärmiljö har varit, och kommer alltid att vara, den vardagliga 

interaktionen och det naturliga samtalet. I den undersökta organisationen fann vi att när 

det kom till frågan “Vad gör du som chef konkret för att stödja olika typer av lärande?” 

varierade svaren såsom ”coachingsamtal” och ”inspirationskvällar där man lär av 

varandra” och “kontinuerlig feedback”, “utmana till utveckling på individnivå”, “positiv 

till att söka svar på frågor som uppkommer”, ”ser till att de nya får lära de ännu nyare 

våra rutiner och hur vi jobbar, “levererar inte alla färdiga svar utan låter medarbetare 

själva hitta lösningar på frågeställningar”, ”coachar i säljsamtal”, visar butikschefernas 

svar att de arbetar på ett situationsanpassat sätt i stödjandet av lärande inom 

organisationen.  

Döös m.fl. (2015) anser att chefer bör använda sig av ett sådant situationsanpassat 

ledarskap inom organisationen för att uppmuntra lärande. Det är även av vikt att chefer 

medvetandegör sin egen roll i de olika lärprocesserna som pågår i det dagliga arbetet 

inom organisationen för att främja lärande och utveckling. Säljö (2014) påpekar att 

utveckling och lärande är sociokulturellt styrda processer som syftar till att bevara de 

kunskaper och färdigheter som kollektivet skapat, men man måste också tillerkänna 

individer betydande utrymme för skapandet av sin egen utveckling. Individer är inte 
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passiva åskådare, de bidrar genom sina handlingar till ett kontinuerligt återskapa och 

förnya sociokulturella mönster. 

I resultatet kan urskiljas att kunskaper och färdigheter inom sälj, service och 

produktkunskap bland personalen är “extremt viktigt” för butikens resultat. Samtidigt 

har butikscheferna svarat att fortbildning inte sker mer än en gång per år.  Det kan vara 

sammankopplat med butikschefernas egen utbildningsbakgrund, de flesta av 

butikscheferna hade inte någon eftergymnasial utbildning vilket kan påverka deras 

inställning till fortbildning. Man kan anta att de förvärvat sin egen kunskap genom 

arbetsplatsförlagt lärande, så kallad “learning by doing”, och att de anser att den formen 

är tillräcklig och att de med “fortbildning” endast menar formell utbildning. Om så är 

fallet och informellt lärande sker oftare än en gång per år kan det vara en fördel för 

organisationen, att om möjligt, belysa för personalen och butikscheferna att lärande och 

fortbildning sker kontinuerligt genom att uppmärksamma de lärsituationer som uppstår 

och de facto genomförs. Organisationen kan också skapa en god utbildningskultur 

genom att tillsätta mer resurser och tid för att få mer kompetent personal eftersom det 

finns ett direkt samband med konkurrensfördelar, företagsresultat och en god 

utbildningskultur. Ytterligare fördelar med en god utbildningskultur för de anställda är 

ökad motivation, anställdas hälsa och personliga utveckling Kock (2010).  

Det sociokulturella perspektivet ger en vägvisning om att då lärande sker genom 

kommunikation och språket används som ett verktyg kan man ändå anta att kunskaper 

inom sälj, service och produktkunskap lärs ut genom “learning by doing”, genom 

samspel mellan kollegor på regelbunden basis. 

När det kommer till vilka fler kunskaper utöver sälj, service och produktkunskap som 

cheferna anser att personalen behöver lära sig visar resultatet på att de största behovet är 

“social kompetens” och “kundbemötande”.  

I det sociokulturella perspektivet är kopplingen mellan sammanhang och individuella 

handlingar en kärnpunkt. Att socialisera är exempelvis inte att lära sig en serie explicita 

regler som man följer till punkt och pricka, utan det har mer att göra med att individen 

skaffar sig en komplicerad insikt i var och när olika regler är tillämpliga. I de flesta 

yrken finns en så kallad tyst kunskap, en outtalad insikt i hur den egna yrkespraktiken 

ser ut och vad som fungerar och inte fungerar i en given situation. Lärande är i stor 

utsträckning både en fråga om att besitta information, ha färdigheter och förståelse men 

också att kunna avgöra vilken information, vilka färdigheter och vilken förståelse som 

är relevanta i ett visst sammanhang och inom ramen för ett verksamhetssystem (Säljö, 

2014). Vi kan dra slutsatsen att “social kompetens” och “kundbemötande” i viss mån 

går hand i hand och att individerna själva utvecklar sin sociala kompetens genom 

kommunikation med andra och genom “learning by doing”. 

Resultatet visar att butikscheferna anser att det finns behov av annat lärande än vad som 

finns tillgängligt. I första hand är det fysisk säljutbildning som dominerar 

svarsalternativen. Kock (2010) belyser att för att företag ska satsa mer på 

kompetensutveckling krävs fler faktorer än enbart externa faktorer såsom kundnytta 

eller minskad orderingång. Det krävs också välvillig inställning till sådana 

investeringar, en så kallad “lärandekultur” och “utbildningskultur”, en dylik kultur kan 

tänkas komma ifrån ledningen eller andra företrädare från organisationen i kombination 

av intresse från de anställda själva.  
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I kombination med behovet av lärande har vi även noterat att kompetensutveckling sker 

en gång per år vilket styrker resultatet att cheferna anser att det finns ett behov av annat 

lärande än vad som finns tillgängligt. Ashraf m.fl. (2005) drar slutsatsen att om 

organisationer arbetar mer strategiskt med säljträning skulle det ge konkurrensfördelar. I 

det sociokulturella perspektivet är kontext och miljö viktig för att lärande ska ske 

(Säljö, 2014).  

Med resultatet i undersökningen att fortbildning sker endast en gång per år kan man 

anta att kompetensutveckling prioriterades i liten grad av företaget. Här kunde vi ställt 

en följdfråga om orsaken, men om cheferna hade fått spekulera hade det varit gissande, 

deras upplevelser och teorier. För att kunna få svar på den frågan hade vi behövt fråga 

företagets ledningsgrupp och fått frångå från urval. Att cheferna ändå uppfattar att 

företaget inte prioriterar kompetensutveckling i tillräckligt hög omfattning kan 

konstateras eftersom de anser att det finns behov av annan fortbildning. 

I vår undersökning framkom att introduktion av nyanställda främst gjordes i form av 

“handledning av butikschef”, “learning by doing” och “handledning av kollegor”. 

Handledning kan med den sociokulturella teorin förstås som lärande som sker genom att 

delta i praktiska och kommunikativa samspel med andra. Vidare förstås att lärandet inte 

är statiskt för om det vore det skulle ingen utveckling ske, man skulle enbart lära sig 

samma sak som tidigare generationer. Kunskapen ska ses som kunskap som varje gång 

den appliceras så görs det i nya sammanhang och nya situationer vilket då förändrar 

kunskapens natur eller räckvidd. Genom detta resonemang kan man anta att varje gång 

en nyanställd får handledning och introduktion sker ett lärande även för den som 

handleder och andra som personerna är i samspel med. Varje ny individ som tillkommer 

till organisationen adderar därför någon typ av ny kunskap som gör att lärande sker 

även för omgivningen (Säljö, 2014).  

I den sociokulturella teorin är språk och kommunikation avgörande komponenter för att 

lärande ska ske i samspelet mellan människor. Resultatet i vår undersökning visar att 

kommunikation mellan människor är en viktig faktor i de flesta lärandesituationer. Den 

enda situationen där kommunikation inte är den betydande faktorn skulle kunna vara 

“webbkurs”. Däremot kan man även där vara förvissad om att någon typ av 

kommunikation även finns i en webbkurs. Peter m.fl. (2012) framför att ny teknik ger 

möjligheter för företagen att förbättra sina affärsprocesser och att använda den tekniken 

till att integrera den med arbetsplatslärande. De menar att detta inte kan ses som ett 

ersättningsalternativ för kompetensutveckling utan mer ska ses som ett komplement till 

andra utbildningsinsatser. Som svar på frågan “Vilket utrymme för fortbildning finns 

efter introduktionen?” gavs flera svar varav “webbkurs” var ett och därmed kan man 

anta organisationen använder den typen av kompetensutveckling integrerat med andra 

kompetenshöjande åtgärder.  

I resultatet kan det urskiljas att befintlig personal som inte är nyanställda inte utbildas 

formellt i någon högre utsträckning. Kanske beror det på det som Ashraf m.fl. (2005) 

menar att många företag idag inte arbetar tillräckligt strategiskt med utbildning av 

säljpersonalen utan mer ad hoc. Det följer deras tes om att organisationer lägger en liten 

del av omsättningen på utbildning och inte sällan låter deras chefer erbjuda utbildningar 

utan att ha någon strategi, även om det kan vara så att som Döös m.fl. (2015) visar att 

ledare och medarbetare inte nödvändigtvis alltid är medvetna om att de befinner sig i en 
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lärandesituation eftersom det lärorienterade ledarskapet är integrerat i en ledares dagliga 

arbete.  

Slutsatser 

Syftet med denna studie var att beskriva hur chefer inom detaljhandeln uppfattar 

behovet av arbetsplatslärande och kompetensutveckling. Vidare var syftet att undersöka 

vilka metoder butikschefer använder sig av för att stödja butikspersonalens lärande. 

Efter studiens genomförande har våra problemformuleringar besvarats enligt följande; 

Vilket behov av lärande anser butikschefer att det finns i en butik i detaljhandeln? 

Utöver de processer och rutiner som finns framtagna av företagsledningen för hur 

personalen ska lära sig arbeta i företagets butiker, fann vi att chefer uppfattar att det 

finns behov för personalen att lära sig att interagera med omgivningen. Rollen kund - 

butikssäljare behövde justeras genom mer social kompetens och kundbemötande som 

var “viktigast”, men även gott samarbete personalen emellan, hur man gör sitt företag 

framgångsrikt genom att vara resultatmedveten för att det ska gå bra för företaget men 

även den tekniskt i form av bl.a. IT-kunskap.   

Vad gör butikschefer för att stödja butikspersonalens lärande? 

I mån av tid försökte cheferna stödja personalen genom coaching, kontinuerlig 

återkoppling, hjälp när det infördes nya arbetsrutiner, interna föredrag och även 

inbjudan till externa föreläsare. Eftersom svaren vi fick av hur chefer stödjer sin 

personal var olika, drar vi slutsatsen att de svarande cheferna gav stöd till sin personal 

men att det inte fanns en organiserad struktur inom organisationen på hur detta lärande 

skulle ske. Butikscheferna hade gemensamt att de minst en gång per år försökte ge 

personalen stöd till kompetensutveckling. 

Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att göra liknande undersökning, men att t.ex. undersöka 

två eller fler företag för att jämföra svaren. Annan vidare forskning skulle kunna vara att 

med en kvalitativ metod gå mer på djupet i hur lärande sker och hur chefer stödjer 

lärandet inom detaljhandeln för att på så sätt få mer svar på varför man gör på det ena 

eller andra sättet. Hur butikschefer kompetensutvecklar sig skulle vara intressant att 

undersöka då det skulle kunna skapa mer förståelse för hur de arbetar med sina 

anställdas fortbildning, likaså skulle en studie om vilka strategier som finns i 

detaljhandelsföretag gällande kompetensutveckling, kopplat till hur konkurrenskraftiga 

de företagen är jämfört med de företag som inte har en uttalad strategi, vara intressant 

att fördjupa sig i. 
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1. Har du en eftergymnasial utbildning?
Markera endast en oval.

 Ja

 Nej

2. Kön
Markera endast en oval.

 Man

 Kvinna

3. Ålder
Skriv i siffror

4. Hur många års eftergymnasial utbildning har
du?
Skriv i siffror

5. Hur många år har du arbetat som
butikschef?
Skriv i siffror

6. Har du utbildning inom någon eller några av nedanstående områden?
Kan vara gymnasial, eftergymnasial utbildning eller även enstaka kurser. Kryssa i alla alternativ
som gäller dig eller skriv ditt svar i Övrigt
Markera alla som gäller.

 Detaljhandeln

 Textil

 Försäljning

 Marknadsföring

 Ekonomi

 Personal och arbetsliv

 Ingen av ovanstående

 Övrigt: 
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Vad anser du?

7. Vilken betydelse för butikens resultat har personalens utbildningsbakgrund
Markera endast en oval per rad.

Ingen
alls

Ganska
lite Lite Vet

ej Mycket Ganska
mycket

Extremt
mycket

formell utbildning
informell utbildning/tidigare
erfarenhet

8. I hur hög grad prioriteras fortbildning/kompetensutveckling av personalen
Markera endast en oval per rad.

Inte
alls

Ganska
lite Lite Vet

ej Mycket Ganska
mycket

Extremt
mycket

av dig som chef?
av företaget?

9. Det är viktigt för butikens resultat att personalen har goda kunskaper och färdigheter
Markera endast en oval per rad.

Inte
alls

Ganska
lite Lite Vet

ej
Mycket
viktigt

Ganska
viktigt

Extremt
viktigt

inom sälj
inom service
inom
produktkunskap

10. Personalen i din butik har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att ge god service till
kunderna
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Instämmer inte alls Instämmer helt

11. Hur stort ansvar för personalens goda kunskaper och färdigheter har butikschefen
Markera endast en oval per rad.

Inget
alls

Ganska
litet Litet Vet

ej Stort Ganska
stort

Extremt
stort

inom sälj
inom service
inom
produktkunskap

12. Hur stort ansvar för goda kunskaper och färdigheter har personalen
Markera endast en oval per rad.

Inget
alls

Ganska
litet Litet Vet

ej Stort Ganska
stort

Extremt
stort

inom sälj
inom service
inom
produktkunskap
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13. Hur stort ansvar för personalens goda kunskaper och färdigheter har företaget
Markera endast en oval per rad.

Inget
alls

Ganska
litet Litet Vet

ej Stort Ganska
stort

Extremt
stort

inom sälj
inom service
inom
produktkunskap

14. Finns det förväntningar att personalen utbildar sig på eget initiativ utanför arbetstid?
Markera endast en oval per rad.

Inget
alls

Ganska
litet Litet Vet

ej Stort Ganska
stort

Extremt
stort

från dig som
chef?
från företaget?

15. Vad anser du att personalen behöver lära sig
utöver sälj, service och produkt?
Vänligen motivera

16. Är du nöjd med hur lärandet av personalen fungerar i din butik?
Markera endast en oval.

1 2 3 4 5 6 7

Inte nöjd alls Extremt nöjd

17. Vad gör du som chef konkret för att stödja
olika typer av lärande?
Vänligen motivera hur

Hur sker lärandet i din butik?

18. På vilket sätt sker utbildningen/introduktionen för nyanställd personal (exklusive
butikschef)
Markera alla som gäller.

 Formell utbildning

 Informell utbildning

 Genom "learning by doing" eller "on the job training"

 Webbkurs

 Personlig handledning av butikschef

 Personlig handledning av butikskollegor

 Övrigt: 
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Tillhandahålls av

19. Vem ger introduktion till nyanställd personal?
Markera alla som gäller.

 Ansvarig butikschef

 Butikskollegor

 Centralutbildning via HRavdelningen

 Övrigt: 

20. Vilket utrymme för fortbildning finns efter introduktionen?
Om annat, vänligen motivera under övrigt
Markera alla som gäller.

 Handledning

 Webbkurser

 HRavdelningen håller olika interna utbildningar

 Övrigt: 

21. Vem fortbildar/lär personalen i din butik?
Markera alla som gäller.

 Ansvarig butikschef

 Butikskollegor

 Internutbildning via HRavdelningen

 Externutbildning

 Övrigt: 

22. Hur ofta genomgår din personal olika former av fortbildning?
Workshops, interna utbildningar eller/och föreläsningar
Markera alla som gäller.

 Ingen gång

 En gång per år

 Två gånger per år

 Tre gånger per år

 Fyra eller fler gånger per år

 Övrigt: 

23. Ser du några andra behov av lärande bland
personalen än vad som finns tillgängligt
idag?
Vänligen motivera i egna ord
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