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Abstract: Denna uppsats behandlar kompetens och 

kompetensförsörjning inom detaljhandeln. Uppsatsen 

grundas i ett samarbete med Regionförbundet södra 

Småland efter ett uppdrag förbundet har tilldelats av 

regeringen. Detaljhandeln tycks vara den bransch 

som idag växer starkast i Kronobergs län. Det verkar 

även finnas ett förändrat kompetensbehov för 

butikssäljare inom detaljhandeln, i och med att 

konkurrensen ökar.  

Syftet var att skapa en bild av vilket förhållningssätt 

butikschefer i Kronobergs län har till kompetens och 

kompetensförsörjning, vad gäller butikssäljare i 

detaljhandeln. För att uppnå syftet med studien 

konstruerades två frågeställningar som löd: Hur 

uppfattar butikschefer kartläggning och 

behovsanalys i relation till kompetens för 

butikssäljare? Hur förhåller sig butikschefer till 

kompetensutveckling för butikssäljare? Syftet 

uppfylldes med hjälp av sex kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer. 

Studien visade framförallt att formell utbildning ses 

som en mindre betydelsefull kompetens för 

butikssäljare. Dessutom framträdde fenomenet 

magkänsla som en betydande faktor i samband med 

kompetens och kompetensförsörjning för 

butikssäljare inom detaljhandeln. 

Nyckelord:  Kompetens, kompetensförsörjning, detaljhandeln, 

butikssäljare, Kronobergs län.  
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1 Inledning 
Kompetens har varit ett återkommande begrepp under vår utbildning. Genom våra studier har 

vi kommit i kontakt med Regionförbundet södra Småland och vi upplystes då om ett uppdrag 

som regionförbundet för närvarande arbetar med. Uppdraget är en del av 2010 års 

regleringsbrev från regeringen och innebär ett prognosarbete vad gäller kompetensbehov och 

utbildningsplanering på kort och lång sikt i Kronobergs län
1
. Detta uppdrag fångade vårt 

intresse och vi blev inbjudna till att medverka. 

Uppsatsen har inspirerats av möten med relevanta personer som har nära anknytning till 

detaljhandeln i Kronobergs län och vi hoppas därmed kunna bidra till samverkan inom 

detaljhandeln i länet vad gäller kompetensförsörjning. Studiens huvudsyfte är 

forskningsbaserat, men vi har också förhoppning om att kunna ge underlag till en diskussion 

under en workshop som kommer att hållas för detaljhandeln i Kronobergs län under våren 

2011, vilken anordnas av Regionförbundet södra Småland. 

Detaljhandeln tycks vara den bransch som idag växer starkast i Kronobergs län. Det verkar 

även finnas ett förändrat kompetensbehov för butikssäljare inom detaljhandeln, i och med att 

konkurrensen ökar. Ett flertal rapporter från branschens aktörer vittnar också om att 

kompetens och kompetensförsörjning för butikssäljare är områden som har uppmärksammats 

mer de senaste åren. Svensk Handel Kunskap har sammanställt en skrift, ”Säkrad 

kompetens”, som belyser betydelsefull kompetens för butikssäljare inom detaljhandeln och i 

forskningsrapporten ”Rekryteringsstrategier för detaljhandeln”, från Handelns 

utvecklingsråd, nämns att aktörer från branschen just nu aktivt arbetar med att höja statusen 

på yrket butikssäljare
2
. Även Handelns utredningsinstitut behandlar kompetens för handeln i 

rapporten ”Härifrån till framtiden”, där det bland annat går att läsa att handelns utveckling 

förändrar och påverkar vilken kompetens som krävs för dem som arbetar inom handeln
3
.  

Uppsatsens fokus ligger på kompetens för säljare inom detaljhandeln, ett område som 

intresserar oss då vi båda har arbetat i butik. Som kund finns vissa förväntningar på att 

säljaren i butiken ska kunna sin sak, men vilka typer av kompetenser bör en butikssäljare 

inom detaljhandeln ha enligt en butikschef? Och hur ser butikschefer egentligen på 

kompetensförsörjning för butikssäljare i detaljhandeln?  

Detaljhandeln sysselsätter omkring 250 000 människor i Sverige
4
, vi är alla konsumenter och 

dessa människor kommer vi i kontakt med nästan varje dag. Vi bör därför ställa oss frågan; 

får butikssäljare och deras kompetens tillräcklig uppmärksamhet? Deras kompetens är viktig 

och statusen på yrket bör höjas! Vi tror att butiken, konsumenterna och också säljarna själva 

kommer att tjäna på det i längden.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Regionförbundet södra Småland, regleringsbrev med diarienummer 10/0017. 

2
 Se bilaga C:1.  

3
 Se bilaga C:2.  

4
 Rämme, Ulf (2010)  Härifrån till framtiden - detaljhandeln i Sverige 2025  
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1.1 Detaljhandeln i Kronobergs län   

Enligt nationalencyklopedin är detaljhandeln den del av handeln som är sist i 

distributionskedjan, närmare bestämt där konsumenterna slutligen kan inhandla producerade 

varor
5
. År 2008 sysselsatte detaljhandeln i Kronobergs län 5 964 personer, vilket omfattar 

6,3% av länets förvärvsarbetande dagbefolkning och som är en ökning med drygt 1 200 

personer sedan år 20006
.  

1.2 Kronobergs län 
Kronobergs län ligger i södra Götaland och dess administrativa indelning består av åtta 

kommuner på en sammanlagd yta av 8467 km
2
. Dessa kommuner är Lessebo, Växjö, 

Älmhult, Uppvidinge, Tingsryd, Alvesta, Ljungby och Markaryd.
7
  Befolkningsmängden i 

länet uppgår till 183 162
8
 invånare varav 60 177

9
 personer bor i residensstaden Växjö

10
.   

1.3 Regionförbundet södra Småland 

”Regionförbundet södra Småland är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Det 

övergripande uppdraget är att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för 

utveckling och hållbar tillväxt i regionen.”
11

  

Regionförbundet södra Smålands organisation, vilket i fortsättningen förkortas som RFSS, 

består av Kronobergs läns åtta kommuner samt Landstinget Kronoberg. Detta innebär att 

RFSS är ett politiskt organ som styrs av politiska beslut och dess arbete består i att verka för 

att tillvarata möjligheter i länet samt också främja dess utveckling. Dessutom är 

regionförbundet en trafikhuvudman i Kronobergs län och arbetar för samverkan i regionen
12

.  

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en bild av vilket förhållningssätt butikschefer i 

Kronobergs län har till kompetens och kompetensförsörjning, vad gäller butikssäljare i 

detaljhandeln.   

För att ha möjlighet att uppnå syftet med studien ställs följande frågor: 

 Hur uppfattar butikschefer kartläggning och behovsanalys i relation till kompetens för 

butikssäljare?  

 Hur förhåller sig butikschefer till kompetensutveckling för butikssäljare? 

 

                                                           
5
  http://www.ne.se/lang/detaljhandel 2010-11-11 

6
 Regionförbundet södra Småland. Se bilaga C:8.  

7
 http://www.ne.se/lang/kronobergs-län# 2010-11-15  

8
http://www.vaxjo.se/upload/67320/Folkm%C3%A4ngd%20och%20befolkningsf%C3%B6r%C3%A4ndringar%20

2009.pdf 2010-12-02  
9
 http://www.vaxjo.se/VaxjoTemplates/Public/Pages/Page.aspx?id=32199 2010-12-02 

10
 http://www.ne.se/lang/kronobergs-län# 2010-11-15  

11
 http://www.rfss.se/Om-regionfoerbundet.aspx 2010-10-02  

12
 http://www.rfss.se/Om-regionfoerbundet.aspx 2010-10-02  
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1.5 Pedagogisk relevans  

Uppsatsen skrivs inom ämnet arbetslivspedagogik och syftar till att uppmärksamma 

kompetens och kompetensförsörjning för butikssäljare inom detaljhandeln i Kronobergs län. 

Fokus ligger på butikschefers förhållningssätt till begreppen kompetens och 

kompetensförsörjning. Genom uppsatsen synliggörs dessa begrepp för detaljhandelsbranschen 

och förhoppningsvis sätter detta kunskapsbidrag och synliggörande igång en tankeprocess hos 

butikschefer. Denna tankeprocess kan leda till att ett intresse för området väcks och att en 

diskussion sedan skapas inom branschen, vilket i sin tur kan leda till ett lärande. Vi tror att 

detta lärande i slutändan kan bidra till att statusen för yrket butikssäljare höjs.   

1.6 Avgränsning  

Med bakgrund av samarbetet med Regionförbundet södra Småland, det tidigare beskrivna 

uppdraget samt tidsaspekten har vi varit tvungna att göra en nödvändig avgränsning. 

Avgränsningen innebär att försöka skapa en bild av vilket förhållningssätt butikschefer i 

Kronobergs län har till kompetens och kompetensförsörjning, vad gäller butikssäljare i 

detaljhandeln. Vi hade gärna sett på kompetens och kompetensförsörjning ur ett vidare 

perspektiv, det vill säga hur butikschefernas förhållningssätt till kompetens och 

kompetensförsörjning påverkar organisationens lärande samt det lärande som sker i 

organisationen. 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel vill vi skapa en förförståelse till nästföljande kapitel, som berör teori, genom 

att visa varför kompetens och kompetensförsörjning inom detaljhandeln är aktuellt just nu. 

Här presenterar vi även de utbildningsvägar som finns i Kronobergs län för att bli 

butikssäljare.   

2.1 Varför kompetens och kompetensförsörjning i detaljhandeln?  
”Kompetens är förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 

färdigheter”
13

.  

Standardiseringsinstitutet
14

 (2002 & 2010) har i samarbete med ett antal svenska näringslivs- 

och arbetlivsorganisationer
15

 sammanställt ovanstående definition av begreppet kompetens. 

Definitionen förekommer även i rapporter och liknande från det svenska näringslivet
16

. Det 

som kännetecknar Standardiseringsinstitutets (2002 & 2010) definition är en kombination av 

kunskap, vilja, förmåga och erfarenhet. En kombination av dessa komponenter ger således 

individen förutsättningar för att klara en viss arbetsuppgift
17

.  

Svensk Handel Kunskap
18

 har efter undersökningar bland aktörer inom detaljhandeln 

sammanställt de viktigaste och främsta kompetenserna som en butikssäljare bör inneha. 

Undersökningarna resulterade i sju kompetenser och dessa kompetenser citeras nedan:  

”1. Säljkompetens. Har förmåga, motivation och intresse av att påverka andra; är medveten 

om människors olikheter och försöker anpassa säljbeteendet efter kunden; fokuserar på att nå 

säljresultat; arbetar vanligtvis i högt tempo och med hög energinivå; är konkurrensinriktad 

och tycker om att vinna.  

2. Servicekompetens. Hjälper andra och ser till att finnas tillhands för kunden; tar reda på och 

finner lösningar på kundens behov; har människointresse; tar hänsyn till människors olikheter; 

sätter sig in i andra människors situation och förstår deras känslor. 

3. Initiativkompetens. Tar egna initiativ och sätter igång aktiviteter; finner nya idéer och 

uppslag; har drivkraft och motivation till handling; handlar spontant. 

4. Samarbetskompetens. Är en lagspelare och har förmåga att samarbeta med andra 

människor; är delaktig så att gruppens arbete går framåt; är lyhörd för andras idéer och tankar. 

5. Kommunikationskompetens. Lyssnar till andra; uttrycker sig förståeligt och delar med sig 

av information till andra samt anpassar språk och kroppsspråk efter situationen. 

6. Etikkompetens. Har god uppfattning om lagar och regler, om vad som är rätt och orätt; 

accepterar normala restriktioner på en arbetsplats; visar respekt för andras ägodelar; påvisar 

ärlighet och pålitlighet i sin relation till andra. 

                                                           
13

 https://www.svenskhandelkunskap.se/web/validerarkompetens.aspx 2010-11-12 
14

 Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS). Genom kontakt med Fredrik Voltaire, se bilaga C:4.  
15

 Se bilaga C:4.  
16

 Säkrad kompetens (2010) se bilaga C:7, Framtidens kompetenser - och hur vi utvecklar dem (2007), 
Företagens kompetensbehov – en utmaning för Sverige (2006) 
17

 Säkrad kompetens (2010) Se bilaga C:7.  
18

 Se bilaga C:6.  
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7. Strukturkompetens. Planerar och organiserar uppgifter; identifierar de resurser som krävs 

för att hantera och lösa problem; håller ordning och reda”. 19 

Enligt Svensk Handel Kunskap
20

 (2010) är syftet med kartläggning av kompetens att en 

individs kompetenser beskrivs. Kartläggningen leder även till att individens utvecklingsbehov 

synliggörs, något som sedan skapar förutsättningar för vidare kompetensutveckling. När en 

organisation gör rutinmässiga kartläggningar av kompetens och därefter skapar en individuell 

utvecklingsplan för medarbetarna anses det att organisationen har en strukturerad 

kompetensutveckling. Svensk Handel Kunskap (2010) menar att en strukturerad 

kompetensutveckling därmed skapar kompetenta medarbetare.  

2.2 Utbildningsvägar in i detaljhandeln  

Utbildningar för att bli en butikssäljare inom detaljhandeln förekommer inom tre olika 

institutioner i Kronobergs län. Utbildningsformerna finns på tre nivåer, vilka är gymnasie, 

yrkeshögskola samt universitet. 

I Kronobergs län finns sju gymnasieskolor, varav två friskolor, som har ett treårigt handels- 

och administrationsprogram. En skola skiljer sig från resterande gymnasieskolor, de erbjuder 

en lärlingsutbildning. Detta innebär att de som läser lärlingsinriktningen vid detta gymnasium 

har möjlighet till 40-60% APU, vilket innebär arbetsplatsförlagd utbildning. Övriga sex 

gymnasieskolor ger eleverna möjlighet till 15 veckors APU under sina tre gymnasieår
21

. 

Syftet med att ha APU inom en utbildning är att möjlighet ges till att knyta ihop teori och 

praktik (Unander Nordle, 2010). Samtliga gymnasieskolors Handels- och 

administrationsprogram i Kronobergs län arbetar i princip efter likartade kursupplägg och 

mot samma mål. Vid avslutad utbildning menar skolorna att eleverna erhållit grundläggande 

kunskaper för att kunna arbeta i butik; hur en kund ska bemötas, hur en skyltning ska gå till 

samt hur varor prissätts. Eleverna får också lära sig olika säljtekniker, vilka regler som gäller 

vid försäljning och inköp av varor samt utförande av kassaarbete.
22

  

En KY-utbildning
23

 är en eftergymnasial utbildning som ingår i begreppet yrkeshögskola. 

Utbildningsformen är flexibel, vilket innebär att det är näringslivets behov av arbetskraft som 

styr utbildningens innehåll
24

. ”Tanken är att KY bara ska finnas när och där den behövs”
25

. 

En KY-utbildning kännetecknas av att utbildningen kombinerar det teoretiska och det 

praktiska. Praktiken inom en KY-utbildning kallas för LIA, vilket står för lärande i 

arbetslivet. Utbildningarna finansieras av både staten och näringslivet
26

. I Kronobergs län 

finns en KY-utbildning inom försäljning i detaljhandeln, utbildningen heter Inredare med 

säljkompetens. Utbildningens syfte och mål är att utbilda specialister med marknads- och 

säljinriktning vad gäller inredning
27

.  

                                                           
19

 http://www.svenskhandelkunskap.se/web/Kompetenser_for_saljare_och_butiksledare.aspx 2010-11-12  

20
 www.svenskhandelkunskap.se/web/omsvenskhandelkunskap.aspx 2010-11-08  Se bilaga C:6.  

21
http://gymnasium.kronoberg.se/Documents/WP4GymnasiePortalen/Pages/ComparePrograms.aspx?cmp=48

3.*,536.*,464.*,521.*,440.*,548.*,569.* 2010-11-08  
22

http://gymnasium.kronoberg.se/Documents/WP4GymnasiePortalen/Pages/ComparePrograms.aspx?cmp=52
1.*,548.*,440.*,483.*,464.*,569.*,536.* 2010-11-06 
23

 Se bilaga C:9. 
24

 http://www.kyutbildningar.se/Kvalificerad_Yrkesutbildning_KY__d467.html 2010-11-08  
25

 http://www.kyutbildningar.se/Kvalificerad_Yrkesutbildning_KY__d467.html 2010-11-08  
26

 http://www.kyutbildningar.se 2010-11-06 
27

 http://www.kyutbildningar.se/Kvalificerad_Yrkesutbildning_KY__d467.html 2010-11-08 
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Utbildningsnivå för butikssäljare i Kronobergs län år 2008 i %

Kortare än 3-årig

gymnasieutbildning

3-årig gymnasieutbildning

Eftergymnasial utbildning

kortare än 3 år

Eftergymnasial utbildning
minst 3 år

 

I Kronobergs län finns en utbildning på universitetsnivå som inriktar sig på butik. 

Utbildningen heter Programmet för inrednings- och butikskommunikation (PIB) och ger en 

högskoleexamen från Linnéuniversitetet. Examen ges efter två år och programmet fokuserar 

på samspelet mellan företagsekonomi och design, främst inom detaljhandeln.
28

 I 

utbildningsplanen går att läsa att syftet med utbildningen bland annat är ”… att sätta 

inredarens och butikkommunikatörens roll i ett affärsmässigt sammanhang…”
29

 

2.2.1 Utbildningsnivå för butikssäljare inom detaljhandeln i Kronobergs län 
Nedanstående diagram

30
 ger information om utbildningsnivån för butikssäljare inom 

detaljhandeln år 2008 i Kronobergs län. Diagrammet visar att 41 % av butikssäljarna har 

kortare än 3-årig gymnasieutbildning, 36 % har 3-årig gymnasieutbildning, 13 % av butikens 

säljare har eftergymnasial utbildning kortare än 3 år och 10 % har en eftergymnasial 

utbildning på minst 3 år.  
 

 

 

                                   10% 

                    

              

        13% 

      

                                                                                           41% 

 

       36%

                                                           
28

 http://lnu.se/utbildning/program/EGIBU 2010-11-12 
29

 http://lnu.se/utbildning/program/EGIBU 2010-11-12  
30

 Regionförbundet södra Småland. Se bilaga C:8. 
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3 Teori   

Kapitlet redogör för de begrepp och teorier som uppsatsen utgår från och som kommer att 

användas genomgående i uppsatsen. Kompetens och kompetensförsörjning kommer att 

behandlas. Vi kommer avslutningsvis i kapitlet att presentera ett begrepp som först framkom 

under arbetet med studien.  

3.1 Kompetens 

Begreppet kompetens är enligt Axelsson (1996) och Ellström (1992) knutet till individen 

samtidigt som Axelsson (1996) menar att individens kompetens har stor betydelse för 

organisationen där individen arbetar. I denna studie kommer dock fokus ligga på kompetens 

som ett individanknutet begrepp. I vardagligt tal används begreppet kompetens utan någon 

vedertagen definition som bakgrund. I den akademiska världen verkar en entydig definition av 

begreppet saknas, vilket synliggörs efter en litteraturgenomgång inom området. 

Definitionernas grund baseras dock på likartade principer. 

”Med kompetens avses här en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext.” (Ellström, 1992, s. 21) 

Per-Erik Ellström (1992) menar att kompetens är uppbyggt av fem delar, vilka han benämner 

som psykomotoriska faktorer, kognitiva faktorer, affektiva faktorer, personlighetsfaktorer och 

sociala faktorer. Dessa faktorer definierar tillsammans den potentiella handlingsförmåga som 

nämns i citatet. Psykomotoriska faktorer omfattar en individs manuella och perceptuella 

färdigheter, medan kognitiva faktorer bland annat avser kunskaper och förmåga till 

problemlösning. Vad gäller affektiva faktorer, menar Ellström (1992) att dessa kan ses som 

förutsättningar för att handla motiverat och emotionellt. Personlighetsfaktorer syftar till 

förmågan att handla i enlighet med sin personlighet, till exempel efter hur individen uppfattar 

sig själv. Den sista faktorn som Ellström (1992) nämner är sociala faktorer, det vill säga 

individens sociala färdigheter såsom förmågan till samarbete och kommunikation.  

Kerstin Keen (2003) använder den mänskliga handen som hjälp för att förklara begreppet 

kompetens. Precis som Ellström (1992) menar författaren att kompetens består av fem 

komponenter, vilka handens fem fingrar symboliserar. Enligt Keen (2003) är kompetens ett 

samspel mellan färdigheter, kunskaper, erfarenheter, kontakter och värderingar, illustrerat 

sett sker detta samspel genom handflatan.   

Både Ellström (1992) och Keen (2003) betonar att kompetens är uppgifts- och 

situationsrelaterad, vilket även Antilla (1997) håller med om och menar samtidigt att en 

individs kompetens bestäms av dennes förmåga att lösa en viss uppgift. Samtliga definitioner 

har dessutom gemensamt att en individs kompetens kopplas ihop med förmåga, förmågan att 

använda de individuella resurser som en individs kompetens grundas på.  

Enligt Lindelöw (2008) är det viktigt att dokumentera de kompetenser som arbetet kräver. 

Anledningen till detta är för att organisationen ska veta vad den behöver samt att individen då 

vet vad denne ska inneha för slags kompetenser som är relevanta för yrket. Lindelöw (2008) 

menar att dessa kompetenser bör sammanställas i något författaren kallar kompetensmodell.   
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Danilov & Hellgren (2010) uppmärksammar de viktigaste framtida kompetenserna för 

butikssäljare enligt anställande chefer inom detaljhandeln. De kompetenser som samtliga 

tillfrågade företag i Danilov & Hellgrens (2010) studie, oavsett butiksstorlek, placerade som 

topp fem var trevlig, tillmötesgående, driftig, noggrann och initiativtagande. Lägst rankade 

kompetenser i studien var tidigare erfarenhet från detaljhandeln samt utbildning (Danilov & 

Hellgren, 2010).   

3.2 Kompetensförsörjning  

”Kompetensförsörjning är en fråga om att anskaffa personella resurser, men också att 

fördela och använda befintliga resurser inom företaget.” 

(Axelsson, 1996, s. 20) 

I likhet med Axelsson (1996) anser Anttila (1997) att syftet med kompetensförsörjning är att 

tillgodose organisationens behov av kompetens genom att se till att rätt kompetens finns att 

tillgå, samt fortsätta att utveckla den kompetens som redan finns i organisationen ytterligare. 

Kompetensförsörjning är alla de åtgärder som tas till för att uppnå detta syfte, dessa åtgärder 

delar Anttila (1997) upp mellan vad han kallar kompetensplanering samt 

kompetensutveckling. Vidare är meningen med dessa delar att uppnå organisationens 

övergripande mål, menar författaren. Eriksson & Forsberg (2003) skriver i enlighet med 

Anttila (1997) om dessa processers betydelse för en organisation och utvecklar till att 

kompetensförsörjning är en nödvändighet för att organisationen ska ha möjlighet att nå sina 

mål.    

Effektiv kompetensförsörjning kännetecknas av förmågan att analysera omvärldens 

utveckling samt den utveckling som sker inom organisationen, menar Anttila (1997). 

Förmågan att analysera och sedan också förstå hur kompetensbehoven påverkas ger sedan 

möjligheten att tillfredsställa dessa behov med olika typer av åtgärder för 

kompetensförsörjning (Anttila, 1997).  

3.2.1 Kartläggning och behovsanalys av kompetens 

Kunskap om vilken kompetens som behövs och vilken kompetens som finns i organisationen 

samt om, och i så fall hur, kompetensen ska utvecklas kan fås genom kompetensplanering 

(Anttila, 1997). Författaren menar att begreppet omfattar både kartläggning och analys av 

kompetens, vilket är en nödvändighet för organisationen i arbetet med kompetens. Lundmark 

& Söderström (1988) menar att planering för kompetensutveckling innebär att organisationen 

kartlägger och analyserar vilka behov som finns. Anttila (1997) och Lundmark & Söderström 

(1988) är således överens om att kartläggning och efterföljande analys är ett avgörande steg 

för organisationen innan beslut om kompetensutveckling.  

Kartläggandet av kompetens syftar till att lyfta fram vilka kompetenser som medarbetarna 

innehar för att sedan jämföra dessa med de yttre samt inre krav som ställs på organisationen. 

(Anttila, 1997) Tanken med analysen, menar författaren, är bland annat att uppmärksamma 

vad som bör satsas på i organisationen vad gäller kompetens. Förutom dessa fördelar som 

kompetensplaneringen bidrar med kan den även leda till att för medarbetare och ledare skapa 

en delad syn på kompetens i organisationen, enligt Anttila (1997). Den delade synen omfattar 

kompetenskrav, vad som saknas samt vad som bör prioriteras inom kompetensområdet. 

Anttilas (1997) tankar kan här jämföras med Lindelöws tanke kring kompetensmodellens 

funktion (Lindelöw, 2008). Även Docherty (1996) lyfter fram värdet av att identifiera det 
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kompetensbehov som finns för verksamheten och menar att det underlättar 

kompetensutveckling och anskaffning av kompetens.  

Ellström (1992) beskriver teoretiska perspektiv som kan ge en förklaring till varför en 

organisation satsar på kompetensutveckling. Enligt författaren kännetecknas det tekniskt-

rationella perspektivet av att uppnå verksamhetens, det vill säga ägarnas mål och intressen. 

Det institutionella perspektivet Ellström (1992) presenterar innefattar synen om att 

förändringar i organisationen sker rutinmässigt, som en följd av ändrade förhållanden både 

inom och utanför organisationen. Verksamheten ses även, enligt detta perspektiv, som 

beroende av omgivningen och de krav som betydelsefulla aktörer ställer (Ellström, 1992).   

De faktorer som i sin tur avgör satsningar på kompetensutveckling delar Ellström (1992), 

liksom Axelsson (1996), in i inre respektive yttre faktorer. Enligt Ellström (1992) kan de yttre 

faktorer som påverkar omfatta företagets position på marknaden, vilket Axelsson (1996) 

menar handlar om konkurrens. Andra yttre faktorer menar Ellström (1992) är 

ägarförhållanden, utbudet av utbildning samt hur arbetsmarknaden ser ut. Docherty (1996) 

nämner marknadens krav som en yttre faktor, vilket kan omfatta kunder, konkurrenter och 

leverantörer. Ellström (1992) menar vidare att de inre faktorerna kan vara produktsortiment, 

organisationens storlek, tekniska krav och medarbetarnas befintliga kompetens.  

Slutligen sätter Ellström (1992) dessa faktorer i relation till de teoretiska perspektiven och 

menar att beslut om kompetensutveckling bestäms av ett komplext samspel av såväl inre som 

yttre faktorer.  Axelsson (1996, s. 20) nämner, likt Ellström (1992), att de inre och yttre 

faktorerna påverkar varandra.  Tillsammans fungerar dessa faktorer som, vad Axelsson (1996) 

benämner, kompetensbehovsdrivare. Kompetensbehovsdrivare bestämmer således, enligt 

författaren, vilken kompetens som organisationen är i behov av just nu och därmed vad 

kompetensutvecklingen ska fokusera på (Axelsson, 1996).   

Kompetensförsörjning innebär alltså att synliggöra organisationens befintliga kompetens för 

att därefter fråga sig om något bör förändras och hur denna förändring skulle genomföras, 

samt inom vilka områden. Kommer organisationen fram till att åtgärder behöver tas till är 

nästa steg kompetensutveckling (Anttila, 1997).  

3.2.2 Kompetensutveckling 
”Kompetensutveckling är olika system av åtgärder som används för att höja en medarbetares, 

en grupps eller ett företags kompetens inom ett visst område. Kompetensutveckling kan 

åstadkommas genom att individen eller företaget bättre använder sig av befintliga resurser, 

utvecklar resurser genom t ex utbildning men också genom en rad andra åtgärder.” 

(Axelsson, 1996 s. 20-21).  

 

Liksom Axelsson (1996) beskriver Ellström (1992) kompetensutveckling som åtgärder för att 

påverka kompetenser som finns inom organisationen.  

Danilov & Hellgren (2010) skriver i forskningsrapporten ”Rekryteringsstrategier inom 

detaljhandeln” att det vid kompetensutveckling är nödvändigt att ha kännedom om vilken 

kompetens som är önskvärd inom organisationen. Det är här kartläggning och behovsanalys 

av kompetens fyller en funktion enligt Anttila (1997) och Hansson (2005).  
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I samband med kompetensutveckling skriver Axelsson (1996) om fyra olika metoder för att 

anskaffa och utveckla kompetens i organisationen, rekrytering och utbildning är två av dessa 

metoder. Även Hansson (2005) menar att kompetensutveckling bland annat innebär åtgärder 

för att skapa och införskaffa kompetens till organisationen.   

3.2.2.1 Utbildning  

Följande citat definierar utbildning: 

”Utbildning är en medvetet planerad process och den genomförs av särskilda institutioner, 

t ex skolor, universitet och utbildningsföretag.” (Docherty, 1996 s.6)  

”Med utbildning avses allmänt en systematisk påverkan på människor med ett visst syfte, ett 

visst innehåll och under organiserade former.” (Lundmark & Söderström, 1988, s.10) 

Inom företag utbildas medarbetare genom en form av utbildning som Lundmark (1998) kallar 

för personalutbildning och syftet är där är att uppnå effekter på individuell eller organisatorisk 

nivå. Denna utbildningsform kan också kallas för internutbildning som enligt 

Nationalencyklopedin ”… är en utbildning som anordnas inom ett företag eller en 

organisation för den egna personalen”.
31

 Lundmark (1998) menar att målet med att utbilda 

inom företaget är att dessa kunskaper som då erhålls verkligen används av medarbetarna i det 

dagliga arbetet.   

3.2.2.2 Rekrytering 

Enligt Nationalencyklopedin (2010) är rekrytering en ”… benämning på de metoder som 

arbetsgivare använder för att fylla sitt personalbehov
32

.” Malin Lindelöw (2008) menar att 

rekrytering är en process med flera olika steg. Stegen omfattar genomförandet av en 

behovsanalys, skapandet av en kravspecifikation för tjänsten, utformning av annons, val av 

sökvägar efter målgrupp, urval, intervju och andra kompletterande bedömningsmetoder samt 

den slutgiltiga bedömningen 

3.3 Tyst kunskap 

Nonaka & Konno (1998) skriver att kunskap kan delas in i två kategorier, explicit kunskap 

samt tyst kunskap. Den explicita kunskapen kan överföras mellan människor genom att bland 

annat uttryckas i ord. Tyst kunskap är däremot inte lika konkret och lätt att ta på, denna 

kunskapsform är istället personlig samt svår att formulera och kommunicera till andra 

människor. Tyst kunskap kan likställas med en individs färdigheter och kognitiva förmåga, 

som ofta kan tas för given. Den kognitiva förmågan kan bestå av en individs värderingar, 

ideal samt mentala modeller (Nonaka & Konno, 1998). Även Haldin-Herrgård (2004) menar 

att den tysta kunskapen finns dold inom individen, vilket gör den svår att uttrycka.  

Enligt Patriotta (2003) är den tysta kunskapen baserad på en individs tidigare erfarenheter, 

vilket även Haldin-Herrgård (2004) menar i sin avhandling ”Hur höra tyst kunskap?”.  

                                                           
31

 http://www.ne.se/sve/internutbildning?i_h_word=Internutbildning 2010-11-29  
32

 http://www.ne.se/lang/rekrytering 2010- 11-29 
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Det engelska begreppet ”Epitomes of tacit knowledge” består, enligt Haldin-Herrgård (2004), 

av ord och uttryck som används för att känneteckna tyst kunskap. Begreppet ”epitomes” 

används för att öka förståelsen av detta abstrakta fenomen både i den akademiska världen och 

i vardagen. Dessa ”epitomes” kan vara intuition, sakkunskap, tumregel samt magkänsla, 

begreppen används dock utan närmare eftertanke av dess innebörd.   

Danilov & Hellgren (2010) skriver i sin forskningsrapport om magkänslans roll i 

rekryteringssammanhang. I forskningsrapporten skriver författarna att magkänslan enligt vissa 

av de personer som deltagit i studien är en känsla som kommer ur en ”tidigare upplevd 

situation” (Danilov & Hellgren, 2010). Andra personer i studien menar däremot att 

magkänslan inte alls går att relatera till tidigare erfarenheter. Författarna skriver att denna 

magkänsla är svår att beskriva och veta var känslan kommer ifrån. De personer som deltagit i 

studien menar att magkänslan är svår att förlita sig på då den legat till grund för både lyckade 

och mindre lyckade rekryteringar genom åren. Studien visade att magkänslans roll är stor vid 

bedömning av arbetssökanden i rekryteringssituation. (Danilov & Hellgren, 2010).  
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4 Metod  
I detta kapitel presenterar vi våra metodologiska utgångspunkter och genomförandet av 

kvalitativa undersökningsmetoder. Kapitlet redogör därefter för undersökningens sök- och 

urvalsprocess, undersökningens genomförande samt huruvida uppsatsen är försvarbar ur ett 

etiskt perspektiv. Dessutom ges en redogörelse för undersökningens bearbetning och analys 

av data och det avslutande avsnittet berör rapportens giltighet.  

4.1 Fallstudie 

Den här studien är en fallstudie, vilket innebär att vår undersökning endast fokuserade på en 

enda undersökningsenhet, ett fall (Denscombe, 2009). ”Målsättningen är att belysa det 

generella genom att titta på det enskilda” (Denscombe, 2009, s. 60). Genom att studera vårt 

valda fall av kompetens och kompetensförsörjning i Kronobergs län, det vill säga ett enskilt 

fall, kan en generalisering göras med regioner som liknar Kronobergs läns uppbyggnad och 

detaljhandelns struktur i länet. Fallets representativitet har dock inverkan på fallstudiens 

generaliserbarhet (Denscombe, 2009). Vid en fallstudie har forskaren, förutom att erhålla 

vissa resultat, även möjlighet till att ge en förklaring till varför resultaten från undersökningen 

har uppstått (Denscombe, 2009).   

4.2 Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning bygger på att forskaren tolkar och analyserar insamlade data i form av 

text samt bilder. Intresset består då i att undersöka hur människor förstår, upplever och 

uppfattar saker och ting. Kunskap uppkommer genom interaktion mellan människor och 

kunskapen anses därför vara socialt konstruerad (Denscombe, 2009). Forskaren inriktar sig 

således på att tolka mjuka data som har producerats, exempelvis genom kvalitativa intervjuer 

(Davidson & Davidsson, 2003). 

4.3 Intervjustudie 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa forskningsintervjuer för att uppnå vårt syfte som är 

att skapa en bild av vilket förhållningssätt butikschefer i Kronobergs län har till kompetens 

och kompetensförsörjning, vad gäller butikssäljare i detaljhandeln. Valet av 

datainsamlingsmetod legitimeras av Denscombe (2009) som menar att det vid en fallstudie är 

omständigheterna som bestämmer vilken metod som ska användas vid studiens datainsamling.  

Studien har således en kvalitativ inriktning där fokus ligger på butikschefers upplevelse, 

användning och förståelse av begreppen kompetens och kompetensförsörjning. Detta 

uttrycker intervjupersonerna genom att använda sina egna ord under intervjutillfället (Kvale, 

1997). Alvesson & Sköldberg (2008) fortsätter på samma spår som Brinkmann & Kvale 

(2009) och menar att ett utmärkande drag hos de kvalitativa metoderna är att den insamlade 

empirin bygger på intervjupersonernas egna perspektiv.  

Kvalitativa intervjuer kan, enligt Denscombe (2009), delas in i tre grupper efter grad av 

struktur. Den strukturerade intervjun kännetecknas av forskarens starka kontroll över 

intervjusituationen. De förutbestämda frågorna följs strikt under själva intervjun och 

intervjupersonen begränsas i sina svar (Denscombe, 2009). Den strukturerade intervjuns 

motsats kallar Denscombe (2009) för ostrukturerad intervju. Till skillnad från den 

strukturerade intervjun har forskaren endast en liten roll och den intervjuade får tala fritt om 

det ämne som forskaren inledningsvis har introducerat. 
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Vi har valt att använda oss av en intervjuform som står mitt emellan den strukturerade- och 

den ostrukturerade intervjun. Denna form benämner Brinkmann & Kvale (2009) som 

halvstrukturerad intervju, vilket kan jämföras med vad Denscombe (2009) kallar för 

semistrukturerad intervju.    

4.3.1 Halvstrukturerad forskningsintervju  
Med stöd av studiens syfte var den halvstrukturerade kvalitativa forskningsintervjun ett 

naturligt val som insamlingsmetod för data. Vi valde att strukturera upp intervjun med hjälp 

av en intervjuguide, fördelen med guiden var också att den skulle underlätta datainsamlingen 

då vi var två forskare som skulle intervjua. Intervjuguidens (se bilaga B) teman arbetades 

fram med studiens syfte och dess frågeställningar som bakgrund (Brinkmann & Kvale, 2009). 

De slutgiltiga temana var kompetens, kartläggning och behovsanalys av kompetens, 

kompetensutveckling, rekrytering och utbildning.  

 

Formen på intervjun benämndes således som halvstrukturerad, vilket innebär möjligheten att 

under själva intervjun anpassa intervjuguiden efter intervjusituationen och ställa följdfrågor 

utifrån intervjupersonens svar (Brinkmann & Kvale, 2009). Syftet med den halvstrukturerade 

kvalitativa forskningsintervjun var därmed att förstå och tolka intervjuguidens teman utifrån 

undersökningspersonernas perspektiv (Brinkmann & Kvale, 2009).  

Sammanfattningsvis var intentionen att genomföra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer för 

att på så sätt samla in data som grundades på intervjupersonernas egna ord. Vår avsikt var att 

omvandla dessa svar till texter som sedan tolkades utifrån undersökningens teorikapitel. 

Därmed menar vi att studien har influerats av hermeneutiken då detta teoretiska perspektiv 

fokuserar på tolkning och förståelse för texter (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

4.4 Sökprocess 

Inledningsvis genomförde vi en litteratursökning via Linnéuniversitetets biblioteks sökdatabas 

samt den nationella bibliotekskatalogen Libris. Där sökte vi litteratur med hjälp av de 

nyckelbegrepp som vi planerade att använda genomgående i undersökningen. Dessa begrepp 

var kompetens, kompetensförsörjning, kompetensutveckling samt rekrytering och utbildning 

inom detaljhandeln. Databaser som genomsökts efter användbara uppsatser och liknande 

kring ämnet kompetens har varit DIVA, där endast granskade studentuppsatser och 

forskningspublikationer finns att hitta samt ELIN, som publicerar såväl granskade som icke-

granskade artiklar. Sökningar har också gjorts i Borås högskolas forskningsdatabas, BADA, 

och Lunds universitets forskningsdatabas, LUP, för att hitta relevant litteratur till vår uppsats.  

Vi genomförde även en manuell sökning via sökmotorn Google där vi använde oss av de 

tidigare nämnda nyckelbegreppen för uppsatsen.   

Vidare har annan litteratur och rapporter använts som framkommit genom rekommendationer 

från handledaren samt andra personer som kontaktats i anslutning till uppsatsen.   

4.5 Urvalsprocess 

Vid val av fall för en beställd fallstudie kan forskarens handlingsfrihet begränsas menar 

Denscombe (2009). Vårt typiska fall för studien, detaljhandeln i Kronobergs län, har valts ut 

med bakgrund av samarbetet med Regionförbundet södra Småland.   

Vid urvalet av studiens intervjupersoner gjordes ett bekvämlighetsurval. Studiens syfte var att 

skapa en bild av vilket förhållningssätt butikschefer i Kronobergs län har till kompetens och 
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kompetensförsörjning, vad gäller butikssäljare i detaljhandeln. Faktorer som tillgänglighet och 

yrke styrde vårt urval (Denscombe, 2009). Efter diskussion om antalet intervjupersoner för 

studien kontaktades sex butikschefer. Antalet intervjupersoner grundades i studiens syfte samt 

tillgänglig tid (Brinkmann & Kvale, 2009).  

För att öka möjligheten till att få mer varierade resultat var en tanke bakom urvalet att det 

skulle vara butikschefer från olika typer av butiker. Enligt oss ger en presentation av urvalet 

väsentlig information för fortsatt läsning av rapporten. Urvalet omfattade ägandeförhållanden, 

hur länge varje respondent har varit verksam som butikschef samt hur många butikssäljare 

som fanns i respektive butik. Urvalet såg ut på följande vis:  

 Butik A: Butiken är en del av en kooperativ förening. Butikschefen har nio års 

erfarenhet som butikschef och har fem anställda säljare. 

 Butik B: Familjeägd butik där butikschefen har fem års erfarenhet som butikschef och 

har fyra säljare under sig.  

 Butik C: Är en franchisebutik och ägs som ett aktiebolag. Butikschefen har mindre än 

ett års erfarenhet som butikschef och har två säljare.  

 Butik D: Butiken är en del av en kedja som ägs som ett aktiebolag. Butikschefen har 

mindre än ett års erfarenhet som butikschef och det finns fyra säljare i butiken.   

 Butik E: Butiken är en del av en kedja som ägs som familjeföretag tillsammans med 

en annan delägare, där butikschefen har åtta års erfarenhet som butikschef. Butiken 

har åtta säljare. 

 Butik F: Butiken är ett bolag inom ett annat större bolag vilket ägs som ett aktiebolag. 

Butikschefen har nio års erfarenhet som butikschef och har 37 säljare. 

4.6 Genomförande 

Ett missivbrev (se bilaga A) med information om studiens syfte och upplägg konstruerades för 

de potentiella intervjupersonerna. Till flera av dessa hjälpte en chef för ett köpcentrum till 

med att skicka ut brevet via e-post, för att på så vis legitimera missivbrevet och vår studie. 

Resterande möjliga intervjupersoner informerades antingen via telefon eller genom personlig 

kontakt och de fick även möjlighet att få missivbrevet per e-post. Även de potentiella 

intervjupersoner som först tagit del av missivbrevet genom e-post besöktes för att ge 

samtycke till en intervju. Efterföljande kontakter inför intervjuerna skedde via telefon och e-

post.  

Då vi ville att intervjupersonerna skulle tala fritt utifrån ämnet gavs inte intervjupersonerna 

möjlighet att ta del av intervjuguiden i förväg. Intervjuerna varade i ungefär 40 minuter och 

inträffade i nära anslutning till varandra. Då vi ville att intervjupersonerna skulle känna sig 

trygga i situationen genomfördes intervjuerna på respektive intervjupersons arbetsplats efter 

val av intervjupersonerna själva. 

Under samtliga intervjuer använde vi två mobiltelefoner för inspelning av samtalet och det var 

därmed en gardering för om något skulle gå fel med tekniken. Vid intervjuerna närvarade 

samtliga två personer i uppsatsgruppen, en intervjuade samt förde stödanteckningar och den 

andra personen tog mer detaljerade anteckningar. De mer detaljerade anteckningarna 
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underlättade på så vis transkriberingen av intervjumaterialet och vi beslutade att intervjua 

hälften av intervjupersonerna vardera.  

4.7 Etiska överväganden  

Genomgående i undersökningen tog vi ställning till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (2002). Dessa riktlinjer omfattar de krav som bör ställas på forskaren vid 

genomförandet av en etisk studie. Forskaren bör enligt Vetenskapsrådet även beakta hur 

samhället kan komma att påverkas av forskningen. Med bakgrund av detta prioriterade vi 

intervjupersonernas välmående framför de forskningsresultat som framkom i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

För att uppfylla vetenskapsrådets fyra huvudsakliga krav på forskning vad gäller etik 

informerades intervjupersonerna om studiens syfte samt det faktum att den blir en offentlig 

handling som kommer att publiceras och spridas. I samband med intervjuerna informerades 

även intervjupersonerna om att deras medverkan var frivillig. Det fanns inte heller någon 

möjlighet att härleda den information som intervjuerna gav till de enskilda intervjupersonerna. 

Dessutom förvarades intervjumaterialet väl för att sedan kunna förstöras efter avslutad studie. 

I anslutning till intervjuerna efterfrågades även intervjupersonernas godkännande av 

användandet av inspelningsanordning (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.8 Bearbetning och analys  

4.8.1 Bearbetning av data 
Under samtliga intervjuer följde vi vår intervjuguide (se bilaga B), samtliga frågor i 

intervjuguiden ställdes men ordningen var inte alltid densamma. Samtliga inspelade intervjuer 

transkriberades direkt efter respektive intervjutillfälle och översattes därmed till text. 

Intervjuerna transkriberades inte ordagrant, vilket vi inte ansåg var relevant utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar. Syftet med intervjuerna var istället att upptäcka 

och fokusera på de mönster som framkom utifrån intervjuguidens fem teman tillsammans med 

de anteckningar som fördes under samtliga intervjuer. Transkriberingen strukturerade upp 

materialet och underlättade därmed efterkommande bearbetning och analys (Brinkmann & 

Kvale, 2009).  

 

Transkriberingen resulterade i tjugoåtta sidor text, vilka vi läste igenom ett flertal gånger och 

reducerade sedan dessa till tjugofem sidor (Denscombe, 2009). Detta grundades i att vi endast 

ville koncentrera oss på text som var relevant för vår studie. Genomläsningen av det 

transkriberade materialet genomfördes även för att ha möjlighet till att jämföra våra 

tolkningar från intervjuerna för att undvika misstolkningar. Processen avslutades med att 

texterna skrevs ut för att göra dem lätthanterliga inför kommande analys (Brinkmann & 

Kvale, 2009).  

4.8.2 Analys och diskussion av transkriberade intervjuer  
Vid analysen av vårt intervjumaterial tog vi hjälp av de tematiseringar vi gjort med bakgrund 

av vårt syfte och frågeställningar samt de kapitel som berör bakgrund och teori i rapporten. 

Tematiseringarna grundades i rapportens grundläggande begrepp som är kompetens och 

kompetensförsörjning. För att koda våra data gav vi intervjupersonerna varsin bokstav för att 

kunna identifiera vem som sagt vad (Denscombe, 2009). Vi förde ner svaren på ett stort 

pappersark för att skapa översikt och möjlighet till jämförelse av intervjusvaren, vilket också 

underlättade analysen av materialet (Trost, 2005). Nästa steg var att sammanställa studiens 
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resultat och vi valde att presentera materialet efter teorikapitlets rubriksättningar. Tanken 

bakom denna strukturering var dels att skapa möjlighet till jämförelse mellan teori och resultat 

(Brinkmann & Kvale, 2009) och följa den röda tråden för att underlätta läsarens förståelse. 

 

Resultatets framställning innehåller ett urval och en sammanfattning av det intervjumaterial 

som vi anser vara relevant för studien. I kapitlet presenteras även utvalda citat för att på så sätt 

förstärka innebörden i intervjupersonernas svar (Brinkmann & Kvale, 2009).  

Vid bearbetningen av intervjumaterialet framkom ännu ett tema som var ett resultat av 

intervjupersonernas svar, temat var tyst kunskap, vilket också återfinns i rapportens 

teorikapitel. Under analysen av bearbetad data upptäckte vi att somliga intervjusvar var 

bristfälliga, vi tog då kontakt med de berörda intervjupersonerna via e-post, som välvilligt 

besvarade våra uppkomna frågor (Brinkmann & Kvale, 2009).  

Vid analysen utkristalliserades tre nya teman efter att ha upptäckt likheter, olikheter och 

mönster med hjälp av studiens syfte, bakgrund, teori samt resultat (Denscombe, 2009).   

4.9 Giltighet 

Efter kontakt med personer från den svenska detaljhandeln kan vi konstatera att kompetens 

och kompetensförsörjning för butikssäljare är ämnen som just nu uppmärksammas inom 

branschen. 

Större delen av den litteratur som återfinns i den teoretiska bakgrunden är av äldre art. Efter 

att ha gått igenom populärlitteratur på området samt vetenskapliga publikationer kan vi dock 

fastställa att delar av teorins definitioner ännu förekommer frekvent. Det gör de också i 

arbetslivet, vilket vi anser legitimerar vårt val av litteratur för denna studie. (Denscombe, 

2009) 

Med bakgrund av kritik riktad mot generalisering vid en fallstudie har vår tanke vid studiens 

urval varit att blanda olika typer av genrer vad gäller butiker, detta för att göra ett försök till 

att spegla ett köpcentrum eller citykärna (Denscombe, 2009). I avsnittet 3.5 Urvalsprocess 

presenteras information om de tillfrågade butikernas ägandeförhållanden, hur länge varje 

respondent har varit verksam som butikschef samt hur många butikssäljare som finns i 

respektive butik. Dessutom ges i rapportens inledning information om länets utseende samt 

hur stor del av dagbefolkningen i Kronobergs län som arbetar inom detaljhandeln. Vi ger 

således läsaren möjlighet att själv bedöma huruvida vår studies erhållna resultat, om vårt 

specifika fall av kompetens och kompetensförsörjning i Kronobergs län, kan appliceras på 

andra liknande fall. (Denscombe, 2009) Vi anser dessutom att delar av vår studies resultat 

överensstämmer med motsvarande resultat från undersökningar som nämns i rapportens 

bakgrundskapitel och teorikapitel
33

, där undersökningarna har genomförts bland relevanta 

aktörer inom detaljhandeln.  

Vidare är studiens tillvägagångssätt och samtliga av rapportens delar tydligt förklarade för att 

på så vis möjliggöra en upprepning av studien för andra forskare samt öka pålitligheten 

(Denscombe, 2009).  

                                                           
33

 Svensk Handel Kunskap – Säkrad kompetens – De sju handelskompetenserna (2010) & Rekryteringsstrategier 
för detaljhandeln (2010). 
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Intervjufrågorna utformades med vardagligt språk för att undvika missuppfattningar vid 

intervjutillfällena (Brinkmann & Kvale, 2009). För att legitimera vår intervjuguide (se bilaga 

B) och samtidigt undersöka om språkvalet var korrekt, samt om upplägget för intervjuerna var 

rimligt, gjordes en testintervju med en butikschef i en annan stad. Vid inledningen av 

undersökningens samtliga intervjuer frågade vi intervjupersonerna om de förstått 

informationen som kommit genom missivbrevet samt om det fanns frågor om innehållet, detta 

för att kontrollera att intervjupersonerna förstått vår intention med studien. 

Inspelningen av intervjuerna godkändes efter att vi bett om intervjupersonernas samtycke, 

vilket även gjorde det möjligt att lyssna på intervjun igen, om det krävdes vid bearbetningen 

av data. (Brinkmann & Kvale, 2009) Vi genomförde halvstrukturerade intervjuer för att ha 

möjlighet till att ställa följdfrågor och på så sätt öka vår förståelse samt kontrollera att vi 

uppfattat svaren på intervjufrågorna korrekt. Intervjupersonerna informerades även om att de 

fick säga till om det var något som de inte förstod under intervjun, vilket ökade 

tillförlitligheten av resultatet. Tillförlitligheten ökades även genom att vi transkriberade 

samtliga inspelade intervjuer. (Brinkmann & Kvale, 2009) 

De reaktioner och den respons vi fick under samtliga intervjuer var positiv och det tycks 

finnas ett behov av forskning inom det område vår studie berör. 
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5 Resultat 
Kapitlet syftar till att presentera det empiriska resultat som framkommit genom kvalitativa 

intervjuer. Undersökningens resultat delas här in efter intervjuguidens tematiseringar, som är 

kompetens, kompetensförsörjning, kartläggning och behovsanalys av kompetens, 

kompetensutveckling, rekrytering samt utbildning. Indelningen gjordes för att underlätta 

besvarandet av studiens syfte och tillhörande frågeställningar. I avsnittets början ges 

information om resultatet som anses vara väsentlig för läsaren att känna till.         

I resultatet presenteras endast den empiri som anses relevant för studiens syfte, som är att 

undersöka vilken syn butikschefer i Kronobergs län har på kompetens och 

kompetensförsörjning, vad gäller butikssäljare i detaljhandeln, samt studiens frågeställningar. 

Frågeställningarna lyder:  

 Hur uppfattar butikschefer kartläggning och behovsanalys i relation till kompetens för 

butikssäljare?  

 Hur förhåller sig butikschefer till kompetensutveckling för butikssäljare? 

I metodkapitlets urvalsavsnitt presenteras urvalets utseende genom ägandeförhållanden för 

butiken, hur länge varje respondent har varit verksam som butikschef samt hur många 

butikssäljare som finns i butiken. Denna information anses inte vara relevant annat än i 

urvalet, då den endast finns tillgänglig för att läsaren själv ska få möjlighet att skapa sig en 

egen uppfattning till varför resultatet ser ut på följande vis.   

Eftersom intervjumaterialet har hanterats konfidentiellt görs en avidentifiering av 

intervjupersonerna i studien. Avidentifieringen innebär att de sex intervjupersonerna aldrig 

omnämns med namn och att det i resultatet inte skrivs något som kan kopplas till respektive 

butik. De som bidragit till resultatet benämns därför som intervjuperson, respondent eller 

butikschef. Detta för att läsaren inte ska ha möjlighet att härleda resultatet till vare sig 

respondent eller butik.  

5.1 Kompetens 

Samtliga respondenter uttryckte sig likartat när det gällde att förklara hur en kompetent 

butikssäljare bör vara. Kompetenser som enligt butikscheferna dominerade för en 

butikssäljare var social kompetens samt vikten av att se kunden och vara tillmötesgående. Att 

vara noggrann och skötsam till exempel när det gäller att passa tider nämndes också. Under 

intervjuerna framkom även kompetenser som att vara intresserad, engagerad och att ha 

kunskap om de produkter som butiken säljer. Något som utmärkte sig var en kompetens som 

innebar att behärska det svenska språket. Det sågs även som betydelsefullt att en butikssäljare 

har förmågan att se helheten i arbetet, något som utrycktes genom ”helikopterperspektiv”.      

Säljkompetens uppgavs vara en betydelsefull kompetens för en butikssäljare enligt 

respondenterna. En intervjuperson uttryckte sig genom ”Att sälja är ju nummer ett!”. Att vara 

initiativrik, serviceinriktad och inneha social kompetens var andra kompetenser som nämndes. 

Produktkunskap var en annan förekommande kompetens, men även vikten av intresse för 

arbetet och de produkter butiken säljer. Att vara ansvarsfull och skötsam i butiken sågs också 

som betydelsefulla kompetenser av butikscheferna. Det fanns dessutom kompetenser som 

utmärkte sig, vilka var teknisk kompetens och matematikkunskaper.   
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Vid intervjuerna nämndes även kompetenser som sågs som mindre betydelsefulla för en 

butikssäljare. Produktkunskap framkom som en mindre betydelsefull kompetens för en 

butikssäljare, det mest dominanta var dock särskild formell utbildning. Formell utbildning 

ansågs inte nödvändigt då utbildning inte behöver medföra att personen blir en bra säljare, 

”… det behöver inte alls höra ihop… Det är ju positivt, men det är ju absolut inget måste”.  

Internutbildningar och betydelsen av att lära av varandra inom butiken uppgavs vara 

framstående för hur en butikssäljare får sin kompetens, vilket respondenterna i 

undersökningen var relativt överens om. Detta uttrycktes bland annat med ”Gör jag det, gör 

säljarna också det tillslut” och ”Det handlar ju mycket om att se och lära av andra” En 

butikssäljare kan även få sin kompetens genom att själv vara kund i andra butiker, vilket en 

intervjuperson uttryckte genom ”Jag tror att det är mycket erfarenheter och hur man själv vill 

uppleva det” till skillnad från ett annat uttalande som var;  

”Jag tror inte att de får kompetensen i butiken, utan jag tror att det beror på vad som har 

hänt tidigare i deras liv, alltså vad det är som har format dem.” 

Erfarenhet nämndes också och intervjupersonerna menade då den erfarenhet som 

butikssäljaren har fått av att ha arbetat i den aktuella butiken.  

En faktor som också nämndes för hur en person blir en kompetent butikssäljare var 

personligheten, ”En hel del tror jag är, antingen har man det lite eller så har man inte 

grundförutsättningarna…”. Något som skiljde sig från mängden var vikten av att jobba med 

det man tycker är roligt.  

Samtliga intervjupersoner berättade att de inte har någon styrande policy för eller 

dokumenterar vilken kompetens yrket butikssäljare kräver.  

5.2 Kompetensförsörjning  

5.2.1 Kartläggning och behovsanalys av kompetens 

Meningarna går isär vad gäller att konkret arbeta med kartläggning och behovsanalys av 

kompetens för butikens säljare. Detta visade sig genom förklaringen att det är en relativt liten 

butik och att det då räcker att hålla sådan typ av information i huvudet och att då istället gå på 

känsla. Det framkom även positiva tankar kring kartläggning och behovsanalys av kompetens; 

 

”Nu när ni säger det så låter det ju väldigt bra faktiskt, då går man ju ett steg längre och går 

lite djupare, man kanske inte alltid kan gå på känslan.”   

 

Det visade det sig också finnas vissa tveksamheter till kartläggning och behovsanalys av 

kompetens för butikssäljare, det fanns inget behov av detta i butiken. Intervjupersonerna 

menade att de har få butikssäljare och att det därför räcker med att studera butikssäljarna i 

butiken, samt ha utvecklingssamtal för att se vilken kompetens säljarna innehar. Det framkom 

även att spontana kundundersökningar genomförs i kassan, säljaren frågar då kunden hur 

denne har upplevt säljarens bemötande i butiken.    

Bland butikerna förekom också konkret arbete med kartläggning och behovsanalys av 

kompetens, där en strukturerad mall för hur arbetet ska gå till används. Butikscheferna går då 

igenom den kompetens som finns i butiken och placerar den sedan på en skala. Det finns 

mallar som strukturerar upp kompetensen inom butiken och kartläggningen genomförs för alla 
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medarbetare en gång om året. Informationen som kartläggningen ger dokumenteras sedan i 

datorn. Syftet med denna kartläggning är att besvara frågorna ”Var befinner vi oss idag?” och 

vad behöver vi imorgon? Kartläggningen synliggör även medarbetarnas 

utvecklingsmöjligheter och intervjupersonerna menar att dokumentationen kan bidra till att 

underlätta intern rekrytering.    

Ett annat tillvägagångssätt för kartläggning och behovsanalys av kompetens som nämns är det 

årliga medarbetarsamtalet, men målet är att skapa ett strukturerat verktyg för ändamålet som 

samtliga butiker inom företaget kan använda sig av. Arbetet för att ta fram detta verktyg pågår 

just nu.  

Något som skiljde sig från mängden var användandet av så kallade ”mysteryshoppers”. Vilket 

förklarades som att en person, på uppdrag av ledningen, kommer in i butiken för att till 

exempel undersöka hur servicen i butiken upplevs.  

Intervjupersonerna nämner både inre och yttre faktorer som styr kompetensbehovet i 

verksamheten. Butikscheferna förklarade att en inre faktor är verksamhetsplanen, men även 

omorganisationer och ombyggnader i butiken nämns som en betydande inre faktor. När det 

gäller yttre faktorer dominerade uppfattningen om att det är kunderna som styr, en 

intervjuperson uttryckte detta med ”Det är kunderna som ställer kraven på vad vi ska kunna”. 

En annan betydande faktor vilken styr behovet av kompetens var konkurrensen gentemot 

andra butiker. En yttre faktor som var utmärkande för det som styr kompetensbehovet för 

butiken var konjunkturen.  

5.2.2 Kompetensutveckling 

5.2.2.1 Utbildning 

När det gäller utbildningsbakgrund för butikssäljarna i de tillfrågade butikerna har samtliga 

gymnasiekompetens. Endast ett fåtal av de tillfrågade butikernas butikssäljare har dock läst 

handelsprogrammet på gymnasiet. En butikschef berättade att butikens säljare har blandade 

gymnasieutbildningar bakom sig, ”man behöver inte ha gått handel”. Högskoleutbildning 

förekommer bland ett fåtal butikssäljare, varav endast en har läst Programmet för inrednings- 

och butikskommunikation (PIB) på Linnéuniversitetet. Det fanns ingen butikssäljare inom de 

tillfrågade butikerna som har läst, eller läser, en KY-utbildning inom försäljning i Kronobergs 

län.  

Intervjupersonerna menade att det inte krävs någon speciell typ av formell utbildning för att 

bli butikssäljare, där en intervjuperson sa ”Nej, det tycker jag inte alls är något krav”. En 

intervjuperson utmärkte sig och menade att ju mer avancerad tjänst inom yrket butikssäljare 

det handlar om, desto mer utbildning krävs.  

I anknytning till utbildningskraven för en butikssäljare sa en intervjuperson ”Utbildning och 

erfarenhet är inte viktigt, utan man måste kunna forma personen”, en annan uttryckte sig 

genom ”Lättare att drilla en helt färsk”. Ytterligare två butikschefer citeras i detta 

sammanhang, ”Vi vill ju kunna forma dem, för att kunna tänka så som företaget tänker”, den 

andra menade att det är bra med utbildning men att det finns risk för att de blir inrutade i en 

box, ”så har vi lärt oss och så ska det vara”. Den utbildning som samtliga intervjupersoner 

såg som mest betydelsefull för en butikssäljare är den utbildning som butiken ger, så kallad 

internutbildning.     
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Samtliga tillfrågade butikschefer ansåg att det fanns områden inom utbildningsutbudet för 

butikssäljare som borde uppmärksammas mer i framtiden; 

”Handelsprogrammet bör uppdateras, jag tror inte att de vet hur det ser ut i handeln idag. 

Teori går inte ihop med praktik anser jag”.  

Även en annan intervjuperson uttryckte sig genom att säga ”Handelsprogrammet bör 

uppdateras” och förklarade att lärarna borde arbeta mer med att få eleverna intresserade av 

handeln. Dessutom vore det lämpligt om praktikperioderna anpassades mer efter 

detaljhandelns olika säsonger. Det talades även om betydelsen av praktik och möjligheten för 

eleverna eller studenterna att få in en fot i branschen ”De hjälper oss och vi hjälper dem”. 

Något som också framkom var att ”Varuvården är jätteviktig… det är a och o i en butik”.  

Det förekom även en uppfattning om att handelsprogrammet borde erbjuda mer möjligheter 

att specialisera sig inom ett specifikt område, ”Jag ser hellre att man kan några få saker lite 

bättre än många saker halvdant”. Kommunikation visade sig också vara ett område som 

ansågs behöva uppmärksammas mer inom utbildningen, både butiks- och 

kundkommunikation. Betydelsen av självkänsla hos butikssäljaren borde också 

uppmärksammas inom det gymnasiala handelsprogrammet, detta var utmärkande och 

förklaringen var att personer i gymnasial ålder överlag är relativt otrygga i sig själva.  

5.2.2.2 Rekrytering 

I samband med hur butikscheferna tänker kring kompetens för butikssäljare vid rekrytering 

nämndes att kompetens inte är det viktigaste. Ett krav som uppgavs vara det högsta var att 

butikssäljarna borde vara arbetsvilliga, det förekom även tankar om att titta på sökandens 

fritidsintressen för att på så sätt få reda på om personen kan tänkas vara ansvarsfull.  

Vid rekrytering av butikssäljare uppgavs att den sökande bör ha erfarenhet av något slag;  

”Jag ser gärna att de har jobbat med människor innan. De får gärna ha jobbat med någon 

typ av försäljning, dock helst inte butiksförsäljning, då är de inne i sin box och det är svårt att 

komma ur den där boxen”. 

Det fanns också en uppfattning om att erfarenhet var mer viktigt vid många inkomna 

ansökningar, för att då ha möjlighet att sålla. En annan åsikt var att den sociala kompetensen 

och den sökandes utstrålning sågs ”som det absolut viktigaste”.  

Något som också nämndes i samband med rekrytering av butikssäljare var fenomenet 

”magkänsla”. ”Jag går jättemycket på magkänsla.”, sa en intervjuperson och menade att 

denna magkänsla grundar sig i tidigare upplevda erfarenheter. I samband med rekrytering var 

en mening att det är ”svårt att veta exakt vad man är ute efter… det är lite magkänslan man 

får gå på”.  Samtliga respondenter sa att det vid rekrytering inte finns någon tvingande policy 

att följa vad gäller kompetenskrav på butikssäljarna. Med bakgrund av det menade en 

butikschef ”Jag bestämmer personalen helt själv, jag går på magkänslan”.  

När det gäller tillgång på efterfrågad kompetens var en uppfattning att det butikscheferna 

söker finns tillgängligt på arbetsmarknaden, medan en annan åsikt var att exakt den 

kompetens som söks inte alltid går att hitta. ”Det är inte alltid så att man får den kompetens 

man är ute efter”.  
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Större delen av de tillfrågade intervjupersonerna ansåg att kompetenskraven på butikssäljare 

har förändrats och kommer att förändras ytterligare i framtiden. ”Ja absolut” uttryckte sig en 

intervjuperson. En åsikt skiljde sig från mängden, ”Nej, jag kan inte säga att jag märkt någon 

skillnad”. Samtliga av de butikschefer som ansåg att kompetenskraven har förändrats menade 

att det numera är mer fokus på service och kundbemötande inom detaljhandeln. En 

respondent uttryckte detta genom ”Servicen har blivit allt viktigare för att kunderna ska 

komma”. Det som har påverkat de förändrade kompetenskraven var respondenterna eniga om. 

De nämnde faktorer som kunderna, butikens ägare och marknaden, vilket innebär den ökade 

konkurrensen mellan butiker i detaljhandeln. 
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6 Analys 

I detta kapitel presenteras analysen av det empiriska resultatet som har analyserats fram med 

stöd av studiens syfte samt rapportens bakgrundskapitel och teorikapitel. Indelning sker efter 

de teman som framkommit under analysen.    

6.1 Det komplexa kompetensbegreppet  

Butikschefernas definition av kompetens kan härledas till hur Ellström (1992) och Keen 

(2003) i teorikapitlet definierar kompetens. En individs kompetens är enligt Ellström (1992) 

och Keen (2003) en sammansättning av ett flertal komponenter. De psykomotoriska faktorer 

som Ellström (1992) skriver om kan likställas med Keens (2003) färdigheter. I rapportens 

resultat kan dessa faktorer urskiljas som det intervjupersonerna benämner som 

helikopterperspektiv och noggrannhet. Att visa intresse, inneha kunskap om produkter samt 

behärska det svenska språket kan kopplas till Ellströms (1992) kognitiva faktorer och det 

Keen (2003) menar är kunskaper, medan Ellströms (1992) affektiva faktorer och Keens 

(2003) värderingar kan jämföras med det som butikscheferna menar med att en butikssäljare 

ska visa engagemang. Intresse, engagemang, noggrannhet och skötsamhet kan refereras till 

Ellströms (1992) personlighetsfaktorer och Keens (2003) värderingar. Ellströms (1992) 

sociala faktorer och Keens (2003) kontakter kan kopplas till det intervjupersonerna menar 

med att inneha social kompetens och att vara tillmötesgående i butiken. Också 

Standardiseringsinstitutets (2002 & 2010)
34

 definition av kompetens kan jämföras med 

butikschefernas syn på kompetensbegreppets komplexitet.  

De kompetenser studiens intervjupersoner uppger som minst betydelsefulla för en 

butikssäljare i relation till andra kompetenser, erfarenhet från andra butiker och formell 

utbildning, kan jämföras med det Danilov & Hellgren (2010) kom fram till i sin 

forskningsrapport ”Rekryteringsstrategier för detaljhandeln”.  

Antilla (1997) och Lundmark & Söderström (1988) skriver att kartläggning och behovsanalys 

av kompetens är ett avgörande steg för organisationen. Alla butikschefer i studien arbetar 

dock inte konkret med kartläggning och behovsanalys av kompetens, då flera ansåg att de inte 

har något behov av det i deras butik. I resultatet gick således att utläsa att större delen av 

intervjupersonerna inte använder sig av kartläggning och behovsanalys av kompetens vilket 

kan ställas mot att Anttila (1997) och Docherty (1996) framhåller att det finns ett värde i att 

kartlägga och analysera en organisations kompetensbehov. Enligt Anttila (1997) kan ledarna 

och medarbetarna då skapa en delad syn på kompetens vid kartläggning och behovsanalys av 

kompetens, detta nämns dock inte av intervjupersonerna. 

Anttilas (1997) och Lundmark & Söderströms (1988) förklaring av begreppen kartläggning 

och behovsanalys av kompetens kan dock härledas till mysteryshoppers, utföra 

kundundersökningar samt ha utvecklings- och medarbetarsamtal som delar av 

intervjupersonerna sa sig arbeta med. Resultatet visade även att intervjupersonerna hade en 

positiv inställning till kartläggning och behovsanalys av kompetens.  

 

De intervjupersoner som ansåg sig arbeta konkret med kartläggning och behovsanalys av 

kompetens menade att syftet var att urskilja vilken kompetens som finns i butiken samt vilken 

kompetens som behövs i framtiden (jfr Anttila, 1997).  

                                                           
34

 Se bilaga C:4. 
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6.2 Formell kontra informell utbildning 

Den utbildningsform samtliga butikschefer ser som betydelsefull för sina butikssäljare är 

internutbildning (jfr Lundmark, 1998). Syftet med denna utbildningsform menar 

intervjupersonerna är att utbilda butikssäljarna inom områden som är specifika för just den 

butiken, vilket kan kopplas till Lundmark (1998) som menar att utbildning inom företaget 

resulterar i kunskaper som är relevanta för det vardagliga arbetet. Vidare skriver Lundmark 

(1998) att syftet med personalutbildning bland annat är att uppnå effekter på individuell nivå, 

detta kan likställas med citat från intervjupersonerna som var ”Vi vill ju kunna forma dem, för 

att kunna tänka så som företaget tänker” och ”Gör jag det, gör säljarna också det tillslut”.   

Intervjupersonernas uttalanden om butikssäljarnas utbildningsnivå och krav på utbildning för 

att arbeta i butik kan ställas mot det utbildningsutbud som finns tillgängligt i Kronobergs län 

för att arbeta i butik inom detaljhandeln.  

Enligt butikscheferna har samtliga av deras butikssäljare gymnasiekompetens, men resultatet 

visade att det var sällsynt att butikssäljarna hade läst handels- och administrationsprogrammet 

på gymnasiet. Detta tydliggörs genom följande citat ”man behöver inte ha gått handel”.  

”Handelsprogrammet bör uppdateras, jag tror inte att de vet hur det ser ut i handeln idag. 

Teori går inte ihop med praktik anser jag”.  

Citatet kan kopplas till att respondenterna dock efterfrågar en uppdatering och förändring av 

det aktuella gymnasieprogrammet för att programmet ska bli mer attraktivt och efterfrågat på 

arbetsmarknaden.  

Ingen av de tillfrågade butikernas säljare har genomfört en KY-utbildning för att bli en 

butikssäljare och endast en butikssäljare har en examen från Programmet för inrednings- och 

butikskommunikation (PIB) på Linnéuniversitetet. Det framträdde i resultatet att det enligt 

butikscheferna inte krävs någon särskild formell utbildning för att bli butikssäljare, det 

tydliggjordes genom citatet ”Nej, det tycker jag inte alls är något krav”. Det finns dock ett 

utbud av utbildningar för butikssäljare på flera olika utbildningsnivåer i Kronobergs län.  

Butikschefernas värdesättande av intern utbildning förklarades med att butikscheferna vill ha 

säljare som har ett öppet sinne och som därmed inte är påverkade av tidigare erfarenheter. 

”Utbildning och erfarenhet är inte viktigt, utan man måste kunna forma personen”. De vill 

således ha möjlighet att forma sin personal inom ramarna för butiken och företaget genom att 

istället utbilda säljarna internt (jfr Danilov & Hellgren, 2010). Detta kan ses i relation till 

cirkeldiagrammet från rapportens bakgrundskapitel vilket bekräftar butikschefernas 

ståndpunkt.   

Resultatet visade att butikscheferna i studien efterfrågar formbara butikssäljare, men det gick 

även att utläsa att butikscheferna samtidigt söker säljare med initiativkompetens. 

Initiativkompetens kan jämföras med nummer tre i Svensk Handel Kunskaps sju 

handelskompetenser i rapportens bakgrundskapitel.   

6.3 Den diffusa magkänslan  

Danilov & Hellgren (2010) nämner att vissa personer i deras studie menar att magkänslan 

kommer från tidigare upplevda erfarenheter vilket också visade sig i studiens resultat. 

Författarna skriver även i sin forskningsrapport, att magkänslan har resulterat i både lyckade 

och mindre lyckade rekryteringar enligt studiens deltagare (Danilov & Hellgren, 2010), vilket 
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kan ställas mot citatet ”svårt att veta exakt vad man är ute efter… det är lite magkänslan man 

får gå på”. De tillfrågade butikscheferna har vid rekrytering ingen strukturerad mall att följa 

för vilken kompetens som krävs för butikssäljare. Butikscheferna nämner att det istället är 

magkänslan som avgör vem som i slutändan anställs som säljare i butiken, ”Jag bestämmer 

personalen helt själv, jag går på magkänslan”.  

Magkänslan kan också härledas till butikschefernas kartläggning och behovsanalys av 

kompetens. Resultatet visade att de respondenter som inte ansåg sig arbeta konkret med 

kartläggning och behovsanalys av kompetens går på känsla när det gäller vilken kompetens 

som finns samt behövs i butiken. Citatet ”Nu när ni säger det så låter det ju väldigt bra 

faktiskt, då går man ju ett steg längre och går lite djupare, man kanske inte alltid kan gå på 

känslan.” kan således refereras till fenomenet magkänsla (jfr Haldin-Herrgård, 2004).  

I resultatet går att urskilja att syftet med kartläggning och behovsanalys av kompetens, enligt 

butikscheferna, är att besvara frågorna; Var befinner vi oss idag? Vad behöver vi imorgon? 

(jfr Anttila, 1997). I samband med att intervjupersonerna förklarade vilka inre och yttre 

faktorer som styr kompetensbehovet för butiken nämndes kundernas betydelse som en 

dominant yttre faktor, ”Det är kunderna som ställer kraven på vad vi ska kunna”.   
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7 Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras först huruvida vårt syfte har uppfyllts. Därefter förs en 

diskussion med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar samt rapportens 

analyskapitel. Kapitlet delas in efter samma rubriker som rapportens analys. Här redovisas 

även egna tankar kring valt problemområde. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 

forskning på området samt avslutande kommentarer.  

7.1 Uppfyllande av syfte 

Syftet med denna studie är att skapa en bild av vilket förhållningssätt butikschefer i 

Kronobergs län har till kompetens och kompetensförsörjning, vad gäller butikssäljare i 

detaljhandeln.   

För att ha möjlighet att uppnå syftet med studien ställs följande frågor: 

 Hur uppfattar butikschefer kartläggning och behovsanalys i relation till kompetens för 

butikssäljare?  

 Hur förhåller sig butikschefer till kompetensutveckling för butikssäljare? 

Vid undersökningens slut anser vi nu att vårt syfte med studien har uppfyllts med hjälp av de 

intervjuer som genomförts. Vi anser oss således ha skapat en bild av vilket förhållningssätt 

butikschefer i Kronobergs län har till kompetens och kompetensförsörjning, vad gäller 

butikssäljare i detaljhandeln. Syftet har uppfyllts genom att butikscheferna har beskrivit hur 

en kompetent butikssäljare bör vara och vilka som är de mest respektive minst betydelsefulla 

kompetenserna för en butikssäljare. Butikscheferna har även berättat om hur de uppfattar 

kartläggning och behovsanalys av kompetens samt utbildning för butikssäljare samt hur de 

resonerar kring kompetens vid rekrytering av butikssäljare.      

7.2 Det komplexa kompetensbegreppet 

I analysen uppmärksammades det faktum att butikscheferna kan definiera kompetens, det 

menar vi är fördelaktigt då vi tror att det är en förutsättning för att kunna arbeta vidare med 

kompetensen för butikssäljare. Vi upplever det som att butikscheferna är inne på rätt spår och 

att de vet vad de vill ha för typ av kompetens i butiken. 

Något som väckte vårt intresse var det som butikscheferna uppgav som de minst 

betydelsefulla kompetenserna för en butikssäljare. Vår tidigare uppfattning har varit att 

erfarenhet och utbildning alltid är bland de mest betydelsefulla kompetenserna för ett yrke och 

kan därför tänka oss att detta kan vara något att fundera över för både butikschefer och andra 

inom branschen. Vi upplever att just utbildning kan vara en väsentlig faktor för att höja 

statusen på yrket butikssäljare. 

Det faktum att det inte är allmänt vedertaget för intervjupersonerna att arbeta konkret med 

kartläggning och behovsanalys av kompetens, men dock är positiva till det, ger oss intrycket 

av att begreppen kartläggning och behovsanalys av kompetens inte är allmänt kända och 

etablerade på butiksnivå inom branschen. Ett flertal av intervjupersonerna uppgav, som 

tidigare nämnts i rapporten, att de använder sig av mysteryshoppers, kundundersökningar 

samt utvecklings- och medarbetarsamtal. Intervjupersonerna talar om detta i samband med 

temat kartläggning och behovsanalys av kompetens och därför tror vi att tankar kring dessa 
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begrepps syften finns där hos butikscheferna och att de ändå arbetar med det på ett eller annat 

sätt.  

Något som vi också fann intressant var att intervjupersonerna, i samband med kartläggning 

och behovsanalys av kompetens, inte nämnde vikten av att skapa en delad syn på kompetens i 

organisationen. Vi kan tänka oss att detta är väsentligt för organisationen och att det behövs 

en delad syn på kompetens för att samtliga parter ska veta vad som krävs av individerna som 

arbetar i organisationen. Individerna kan då även få en bild av vad de behöver utveckla och 

jobba mer med, samt att kompetenserna tydliggörs och kan fungera som mål. Enligt vår 

mening kan därför de sju handelskompetenserna som Svensk Handel Kunskap har 

sammanställt vara ett exempel på hur en butik kan göra för att konkretisera kompetenser för 

en butikssäljare.     

7.3 Formell kontra informell utbildning 

Enligt butikscheferna är den informella internutbildningen den lämpligaste utbildningsformen 

för butikssäljare. Hur blir det då med mindre butiker som troligtvis inte har samma resurser 

och förutsättningar för att utbilda internt som större kedjor? Hur påverkas butikssäljarnas 

fortsatta karriär vid byte av organisation om de endast innehar internutbildning från en 

tidigare arbetsplats? Hur blir det då med legitimerade utbildningsbevis, som inte kan ges vid 

internutbildning? 

Vid internutbildning kan butikssäljaren tänkas bli begränsad i sitt tankesätt då utbildningen 

förmodligen endast fokuserar på den aktuella butikens arbetssätt. Är det ett framgångsrecept, 

eller varför resonerar butikscheferna på detta vis? Vår uppfattning är att för att bli 

konkurrenskraftiga samt utveckla och förbättra organisationen är det relevant att butikerna lär 

av varandra till exempel genom personalrotation inom detaljhandeln, men även genom 

formell utbildning som kan tänkas ge ett bredare perspektiv.  

Intervjupersonerna uppger således att butikssäljarna får sin kompetens på annat vis än genom 

formell utbildning, vår generation har dock vuxit upp med uppfattningen om att formell 

utbildning är viktigt och att sådan form av utbildning krävs för att komma någonvart i 

arbetslivet. Då det finns tillgängliga formella utbildningar för butikssäljare inom länet finner 

vi det anmärkningsvärt att det inte är mer betydelsefullt och mer frekvent förekommande, 

samt även ett krav från butikscheferna, att butikssäljare ska ha en formell utbildning för 

butikssäljare bakom sig. Vad säger då detta och vad ger det för signaler? Vilka blir följderna? 

Det finns tillgång på utbildningar för butikssäljare, men efterfrågan från butikscheferna tycks 

dock inte vara lika stor som utbudet. Vart tar då dessa studenter vägen efter avslutad 

utbildning? Vi upplever att det finns en allmän uppfattning om att utbildning är mindre 

relevant för en butikssäljare. Är då utbildning för att bli butikssäljare bortkastad tid och 

pengar? Den avslutande frågan blir då, är detta förhållningssätt gynnsamt för butikssäljares 

yrke och status i sig? 

Det faktum att initiativkompetens efterfrågas av butikscheferna samtidigt som då det klart och 

tydligt går att utläsa ur resultatet att det är fördelaktigt att ha möjlighet att forma 

butikssäljarna inom ramen för butiken tycker vi är motsägelsefullt. Hur hänger detta ihop? I 

vilken utsträckning kan butikssäljaren ta egna initiativ om butikscheferna ändå ska forma 

säljarna? Initiativkompetens, men endast inom ramen för butikens normer? Vi antar att det 

finns vissa grundförväntningar på en butikssäljare och beroende på vilket butik det är har 

butikssäljaren möjlighet att utveckla denna roll genom att bland annat ta egna initiativ. Hur 

stort är då handlingsutrymmet för att ta egna initiativ och för nytänkande? 
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Gymnasiekompetens tycks vara ett krav från alla tillfrågade butikschefer i studien. Dock ges 

inte intrycket av att handels- och administrationsprogrammet är efterfrågat, då endast ett fåtal 

av de tillfrågade butikernas säljare har genomgått gymnasieutbildningen. Samtidigt efterfrågar 

butikscheferna en uppdatering av handels- och administrationsprogrammet, frågan kan då 

ställas hur de kan ha denna åsikt då det inte tycks vara ofta förekommande med butikssäljare 

som genomgått denna gymnasieutbildning? Hur kan butikscheferna veta att programmet inte 

motsvarar deras krav på kompetens? Är det grundat på okunskap, fördomar eller tidigare 

erfarenheter?  

7.4 Den diffusa magkänslan  

Något som väckte vår nyfikenhet var ett återkommande begrepp som butikscheferna nämnde i 

ett flertal olika sammanhang, nämligen magkänsla.  

Att endast förlita sig på magkänslan vid rekrytering, om känslan endast grundar sig i 

erfarenheter, tror inte vi är hållbart. Vi menar således att magkänslan är svår att förlita sig på 

och ställer oss därför frågan vilka konsekvenserna blir av att förlita sig på sin magkänsla i 

samband med kompetens för butikssäljare?  

Det faktum att butikscheferna saknar en mall för vilken kompetens butikssäljare bör ha tror vi 

kan försvåra rekryteringsarbetet med att hitta kompetenta butikssäljare som motsvarar 

butikschefernas krav. Då respondenterna istället nämner magkänslan som en betydande faktor 

vid rekrytering kan en konkret kompetensmall tänkas underlätta rekryteringsarbetet för 

butikscheferna och samtidigt då se till att de får vad de vill ha. Vi menar även att butikens 

kompetensbehov då kan tillgodoses utifrån de yttre och inre krav som ställs på butiken.  

En dominant faktor som styr butikens kompetensbehov och därmed även 

kompetensutvecklingen i butiken uppgavs av butikscheferna vara kunderna. Hur vet 

butikscheferna vad kunderna vill ha, kan det vara magkänslan som ligger till grund även här?  

Kan det vara så att butikscheferna i så pass hög grad förlitar sig på ett begrepp som är så 

diffust som magkänslan? I vilken omfattning kan magkänslan tillåtas vara en bestämmande 

och avgörande faktor? 

Vi kan tänka oss att magkänslan är ett fenomen som påverkar beslut överallt i samhället och 

att känslan ger såväl positiva som negativa konsekvenser. Också vi tar beslut grundade på vår 

magkänsla, men frågan är om vi människor är medvetna om vad denna magkänsla egentligen 

innebär och vad den kan ge för konsekvenser? 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Under arbetet med rapporten upplevde vi det ibland svårt att hålla oss till studiens syfte och 

frågeställningar, då det ideligen dök upp andra intressanta vinklar inom området kompetens. 

Förslag på fortsatt forskning är att skapa en bild av butikssäljarnas förhållningssätt till 

kompetens och utbildning, för att på så vis skapa en kontrast till vår studie. Det hade även 

varit intressant att fokusera på statusen för yrket butikssäljare. Hur kan statusen på yrket höjas 

och vad är det som bidrar till att statusen är låg? 

Dessutom tycker vi att det vore intressant med en fördjupning i magkänslans roll och 

konsekvenser, då detta fenomen först kom fram under studiens gång. Vi hade därför inte 

möjlighet till att beröra magkänsla djupare under intervjuerna, eftersom det var först vid 

analysen av vår transkriberade data som vi upptäckte mönstret.  
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I vår uppsats har vi inte berört begreppet butikssäljare närmare, men det kan vara något för 

berörda aktörer att reflektera kring och undersöka inom den akademiska världen. Vad ingår i 

begreppet egentligen? Vi tror att beroende på vad det är för typ av butik så skiljer sig rollen 

som säljare åt. I vissa butiker upplevs säljaren prioritera service framför andra kompetenser 

vilket därmed kan skapa ett värde som gör att kunden kommer tillbaka. Andra butiker tycks 

endast fokusera på att hela tiden sälja mera. Vad tjänar butiken mest på i längden, att säljarna 

fokuserar på främst service eller att sälja?  

Något som också vore intressant att undersöka är hur faktumet att vilja ha möjlighet att forma 

butikssäljare påverkar lärandet i organisationen.  

7.6 Avslutande kommentarer 

Efter vår avslutade studie kan vi framförallt konstatera att de tillfrågade butikscheferna ser 

formell utbildning som en mindre betydelsefull kompetens för butikssäljare. En annan 

intressant upptäckt vi gjorde under studiens gång var framträdandet av fenomenet magkänsla, 

vilket visade sig vara en betydande faktor i samband med kompetens och 

kompetensförsörjning för butikssäljare inom detaljhandeln.  

Vi anser dock att det inte tycks finnas någon framtid för magkänslan vad gäller butikens 

kompetensförsörjning, vi menar att det istället kan tänkas vara fördelaktigt för 

organisationerna att göra försök till att utveckla mer tillförlitliga tillvägagångssätt i samband 

med kompetensförsörjning för butikssäljare.  

Vi hoppas att vår studie kan bidra till att skapa djupare diskussioner om kompetens och 

kompetensförsörjning för butikssäljare inom detaljhandeln, då vi upplever att det finns ett 

behov av fördjupning på området. Vår förhoppning är även att aktörer från såväl 

detaljhandeln som utbildningsinstitutioner med fokus på detaljhandeln utvecklar en dialog och 

på så vis uppmärksammar butikssäljares kompetens ytterligare. Vi tror vidare att en dialog 

kan leda till att dessa aktörer möter varandras intressen och krav om att skapa 

konkurrenskraftig kompetens för butikssäljare inom detaljhandeln. 

 

Som arbetslivspedagoger kan vi uppleva den syn som butikschefer har på formell utbildning 

för butikssäljare som nästintill provokativ och vi hoppas att synen kommer att förändras i 

framtiden. Vi tror nämligen att högre formell utbildning kan vara nyckeln till att butikssäljares 

status höjs i samhället. Vilket är relevant med tanke på att detaljhandeln tycks vara den 

bransch som växer starkast i Kronobergs län och att kompetensbehovet för detaljhandeln har 

förändrats, något som vår studie också visar. 
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Bilaga A 

Bidra med din tid - hjälp dig själv inför framtidens 

kompetensförsörjning! 
 

Handeln är den bransch som idag växer starkast i Kronobergs län. Samtidigt ställer kunderna 

allt större krav på butiken och butikssäljarnas kompetens och kunskaper. Har ni reflekterat 

över butikssäljarnas nödvändiga kompetenser för att ha möjlighet att möta kundernas krav?  

 

Hej! 

Vi är två studenter från ”Programmet för personal- och arbetsliv” på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats i arbetslivspedagogik där vi har valt 

kompetensförsörjning som fokusområde i samverkan med Regionförbundet södra Småland
35

. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka vilken syn ett urval av butikschefer i Kronobergs län 

har på kompetens och kompetensförsörjning vad gäller butikssäljare i detaljhandeln.  

 

Vår intention med uppsatsen är att även kunna bidra till Regionförbundet södra Smålands 

arbete med kompetensförsörjning i Kronobergs län och på så vis bidra till samverkan inom 

detaljhandeln i regionen. Vi har också en förhoppning om att kunna ge underlag till en 

diskussion under en workshop för detaljhandeln i Kronobergs län under våren 2011, som 

anordnas av Regionförbundet södra Småland.   

 

Vi skulle vara mycket tacksamma om ni vill ställa upp på en intervju med oss!  

Intervjuerna kommer enbart att användas till kandidatuppsatsen, men denna är en offentlig 

handling så resultatet kommer att spridas. Dock kommer samtliga respondenter som ställer 

upp på intervjuer garanteras avidentifiering i studien. Självfallet kommer ni att få möjlighet 

att ta del av den slutgiltiga uppsatsen. Intervjun beräknas ta cirka 40 minuter att genomföra 

och kommer att äga rum i början av vecka 45.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar hör gärna av er till oss eller till våra handledare. 

Emma Sjödell 070-39 32 788, esjqh08@student.lnu.se  

Kristin Drabe 070-96 73 666, kdryf08@student.lnu.se 

 

Handledare  

Claudia Gillberg, Linnéuniversitetet  

E-post: claudia.gillberg@lnu.se 

 

Diana Unander Nordle, Regionsförbundet södra Småland 

E-post: diana.unandernordle@rfss.se 

Telefon: 0470-79 48 78  

 

Med vänliga hälsningar  

                                                           
35

 ”Regionförbundet södra Småland är en arena för regionalt utvecklingsarbete. Det övergripande uppdraget är 

att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen.” 

www.rfss.se  

 

mailto:esjqh08@student.lnu.se
mailto:kdryf08@student.lnu.se
mailto:claudia.gillberg@lnu.se
http://www.rfss.se/
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Emma Sjödell & Kristin Drabe 

Bilaga B 

 

Intervjuguide 
 

Inledning 

 

Ägandeförhållanden för butiken? 

 

Hur länge har du varit yrkesverksam som butikschef? 

 

Hur många butikssäljare finns det i din butik? Vilka anställningsformer finns det i butiken? 

 

Kompetens 

 

Kan du beskriva en kompetent butikssäljare? Vilka kompetenskrav har du på en butikssäljare? 

 

- Kan du beskriva om det finns bestämda kompetenskrav på butikssäljare utifrån 

butikens policy? 

 

Hur blir man en kompetent butikssäljare?  

 

- Hur får butikssäljaren sin kompetens? 

 

- Skulle du kunna rangordna fem kompetenser för butikssäljare som du tror kommer 

vara viktiga i framtiden? 

 

- Kan du beskriva kompetenser som du anser vara mindre betydelsefulla för en 

butikssäljare?  

 

Kartläggning och behovsanalys av kompetens 

 

Hur kartlägger ni vilken kompetens som finns för butikssäljare inom butiken? 

 

Om ja, 

- Vad är syftet?  

- Vem gör det?  

- Hur ofta gör ni det?  

- Hur dokumenterar ni det? 

 

Om nej, 

- Varför gör ni det inte?  
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- Är det något ni skulle kunna tänka er? Hur skulle ni kunna göra det? 

 

Hur undersöker ni vilka kompetensbehov som finns i butiken vad gäller butikssäljare? 

- Vilka faktorer styr och påverkar behovet av kompetens för butikssäljare? Kan du 

urskilja yttre och inre faktorer? 

 

Kompetensutveckling 

 

Rekrytering 

 

Hur tänker du kring kompetens vid ett rekryteringstillfälle? 

 

- Hur ser du på tillgången av den kompetens du efterfrågar? Har sökanden den rätta 

kompetensen? 

 

Upplever du att kompetenskraven på butikssäljare har förändrats över tiden? I så fall hur? 

 

- Vem anser du i så fall ställer dessa krav?  

 

Utbildning  

 

Vilken utbildningsbakgrund har dina butikssäljare? 

 

- Bör butikssäljare ha någon speciell typ av utbildning? 

- Skulle du kunna ge exempel på något som i framtiden bör uppmärksammas vad gäller 

utbildning? Anser du att det saknas något i det nuvarande utbildningsutbudet? 

 

Känner du att du vill tillägga något som inte har framkommit under intervjun? 

Skulle det gå bra att vi hör av oss igen om vi har några ytterligare frågor? 
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Bilaga C 

1. Handelns utvecklingsråd – www.hur.nu 

Handelns utvecklingsråd är kollektivavtalsstiftelse som består av Arbetsgivarföreningen KFO 

och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, samt arbetstagarorganisationerna 

Handelsanställdas förbund, Unionen och Akademikerförbunden.  

”Syftet är att öka kunskapen om handel, till nytta för handelsföretag, anställda inom handeln 

och kunder.” www.hur.nu/web/Om_HUR.aspx 2010-12-08  

Handelns Utvecklingsråds roll är bland annat att förse vetenskaplig och branschrelevant 

handelsforskning med kapital. Rådets forskningssatsning innebär att tillgodose såväl 

arbetsgivare som arbetstagare med forskning. 

2. Handelns utredningsinstitut - www.hui.se/web/hem.aspx  

Handelns Utredningsinstitut ägs av Svensk Handel. Främst är Handelns Utredningsinstitut ett 

konsultföretag som inriktar sig på marknads- och kundanalyser men företaget ägnar sig även 

åt forskning inom detalj- och partihandel. 

Rapporten ”Härifrån till framtiden” (2010) har författats av Ulf Rämme, Niklas Gustafsson, 

Henrik Vestin, Jessica Lindblom och Katarina Kilander. 

www.hur.nu/web/forskningsrapporter.aspx 2010-12-08 

3. Standardiseringsinstitutet - www.sis.se 

Standardiseringsinstitutet arbetar för att tillsammans med forskare, företag, organisationer och 

myndigheter i Sverige, men även utomlands, utarbeta standarder, standardiseringar samt 

handböcker. Verksamheten arbetar också med utbildning och konsulttjänster. 

Standardiseringsinstitutet verkar för att ”förena, det som är gemensamt.”. 

www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabId=21 2010-12-08 

4. Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS). 

Definitionen kommer ur SS 62 40 70 Ledningssystem för kompetensförsörjning – Krav. 

Stockholm, Standardiseringskommissionen i Sverige, (2002). Det kostade pengar att ta del av 

filen därför refererar vi inte direkt till den, utan istället till Fredrik Voltaire, enhetsansvarig för 

utbildning och forskning på Svensk Handel. Dock kom definitionen som Svensk handel 

Kunskap använder till genom samarbete med Standardiseringsinstitutet år 2010.  

Nämnda arbetlivsorganisationer: Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, 

Handelsanställdas förbund och Unionen.  

Nämnda näringslivsorganisationer: COOP, Axfood, Stadium och Åhlénsgruppen. 
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5. Svensk Handel - www.svenskhandel.se 

Svensk Handel är arbetsgivarparten inom svensk handel och arbetar med arbetsgivarfrågor 

och näringspolitik för handelsföretag i Sverige.  

6. Svensk Handel Kunskap - www.svenskhandelkunskap.se/web/Startsida.aspx 

Svensk Handel Kunskap är en del av arbetsgivarföreningen Svensk Handel och hjälper 

handelsföretagen till effektivare utveckling av medarbetarna. ”Vår uppgift är att stimulera till 

kompetensutveckling inom handeln.” 

www.svenskhandelkunskap.se/web/omsvenskhandelkunskap.aspx, 2010-11-08 

7. Säkrad kompetens 

En sammanställning från Svensk Handel Kunskap. 

www.svenskhandelkunskap.se/web/Startsida.aspx 2010-12-08 

 

8. Statistik från Regionförbundet södra Småland  
 

Statistiken kommer från SCB, då uppgifterna gäller detaljerad regional statistik med visst 

sekretesskydd därför krävs ett lösenord för inloggning.  

https://www.h.scb.se/raps/  2010-12-01 

 

9. KY-utbildning 

De nuvarande svenska KY-utbildningarna är på väg att försvinna för att ersättas av den nya 

yrkeshögskolans YH-utbildningar. Utbildningsformerna är likvärdiga, men de styrs av skilda 

lagar och förordningar, vilket bland annat innebär skillnader i poängsystem och 

examensbeteckningar. 

http://www.rfss.se/Nyhetsarkiv/100907-Stort-intresse-for-kompetensfragor.aspx 2010-12-08 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


