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Projektets bakgrund

» Nya handelskanaler och ökad digitalisering i 
handeln

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

» Förändrade förutsättningar för servicemötet i den 
fysiska butiken

» Vad innebär detta ur personalens perspektiv?
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Metod
» Skuggning och intervjuer i butiker inom 5 olika branscher

» Totalt ca 120 timmars skuggning av butikspersonal i 16 
butiker (minst 3 butiker inom varje organisation, 2 dagar
i varje butik)

» Intervjuer med butikspersonal – ca 40 intervjuer 

» Intervjuer med personal i andra delar av organisationen 
– ca 20 intervjuer (ex personal med ansvar för HR, 
försäljning, kundmöte, kommunikation, regionschef)
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Dagens agenda
» Hur har personalens roll i servicemötet förändrats? 

» Vilka organisatoriska förutsättningar har betydelse för servicemötets utformning 
och personalens arbete? Vilken form av stöd behöver butikspersonal från andra 
delar av organisationen? 

» Vilka utmaningar och möjligheter finns? 

Perspektiv från butikspersonal och personal i andra delar av organisationen
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Personalens roll i servicemötet
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De som kommer med sin telefon och frågar, var är
hylla 64, jag ska ha den här produkten. (…) Det är

många kunder som är väldigt självgående. Och det är
både trevligt, men man kan sakna charmen ibland. 

(Robert, säljare)

Det har förändrats väldigt mycket, men jag tror att 
det är för att de har blivit mer bekväma och är mer 

stressade idag, kunderna. Så då ställer det högre krav 
på oss.

(Amanda, säljare)

Bilder: ICA/Jessica Gow, Lindex
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Personalens roll i 
servicemötet

» Ökade krav på service/kunskap

» Krav på tillgänglighet/snabbhet

» Nya former av kundinteraktioner

» Nya/flera uppgifter för personal

» Nya digitala arbetsverktyg och system

Bild: ICA/Jessica GowUJ



Vilka organisatoriska förutsättningar har 
betydelse för servicemötets utformning 

och personalens arbete?
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UTBILDNING/KUNSKAP
- Kundmöte & säljkunskap 

- Produkter, material, säkerhet etc. 
- Online, workshop, rollspel, coachning etc.

KOMMUNIKATION
- Förmedla information

- Skapa kontaktytor/minska avstånd
- Möten, intranät, mail, onlinegrupper etc.

FEEDBACK/ÅTERKOPPLING
- Utvecklingssamtal

- Coachning
- Kundundersökningar, mystery shoppers

ARBETSMILJÖ
- Arbetsglädje/trivsel

- Säkerhet
- Medarbetarundersökningar

MOTIVATION
- Bonussystem/incitamentsprogram

- Karriärplanering
- Utmaningar/tävlingar

DIGITALA HJÄLPMEDEL
- Stödja kundmötet
- Underlätta arbete

- Utbildning/information om ny teknik
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Det är ju den viktigaste rollen egentligen. Vi pratar hela tiden att det är, vi kan 
glömma våra jobb om inte butikspersonalen… Det är de som är de viktigaste. Utan 
butikspersonal så, och den rollen de spelar i att möta våra kunder… Mina kunder 
kanske är butikscheferna, men kunderna i stort är de som butiksmedarbetarna 

möter. Så det är den viktigaste rollen. 

(Maria, ansvarig för HR)
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Skulle det vara något mer komplicerat så har vi faktiskt att 
man kan ringa upp till vår kundtjänst (…) Det är bara att lyfta 

luren och ringa. (…) De är suveräna, de kan svara på det mesta
där.

(Ola, Säljare) 
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Stödaktiviteter - centrala utmaningar

» Utbildning och kunskapsutveckling

» Intern kommunikation 

» Digitala verktyg som stöd i kundmötet 

» Resurshantering och bemanning i butik
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Utbildning och kunskapsutveckling

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

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

(Louise, säljare)
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Utbildning och kunskapsutveckling

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

exempel säljteknik. (…) Men i alla fall minst en gång i veckan ska all personal bli 
sedd i detta. Utifrån vad man gör bra, vad man behöver utveckla och vad man gör 
bättre. (…) Det är väldigt enkelt för vissa butikschefer, men för vissa kan det vara 

hinder på vägen. 

(Johanna, regionschef)
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Utbildning och kunskapsutveckling

» En stor del av de utbildningar som erbjuds är internetbaserade - mindre 
workshops, rollspel samtal

» Brist på tid till egen kunskapsutveckling – uppdatering efter eget ansvar (ex nya 
produkter/utbud online)

» Skapa förutsättningar för coachning i butik – coachande samtal (mer 
systematiskt arbete, tid för feedback, regelbunden/rätt feedback)

» Arbeta mer systematiskt med kompetensutbyte mellan medarbetare 
(kontinuerligt erfarenhetsutbyte mellan kollegor/butiker, nya digitala stöd)
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Vi lever i lappvärlden. Hon älskar att skriva ut
lappar, det väller över en och överallt, och så. 

Där kan jag känna att där skulle man kunna ha 
lite mer så kallade kvartsamtal. Jag har

efterlyst det men ännu inte fått det. Det skulle
jag vilja ha (…) När ska vi kunna prata och 

kommunicera. Det finns aldrig tid.

(Britta, säljare)

Intern kommunikation

KB



Intern kommunikation

Vi ger och avsätter tid för när butikspersonalen ska ta till sig av veckobrevet som
är på vårt intranät (…) Varje vecka har man en stund att ta till sig veckobrevet. Det 

betyder ju att vi kan fokusera på allt annat under veckans gång, än att ta till oss 
information, utan det kommer alltid en samling på fredagen (…) Det utmanande

är väl att försöka hålla det enkelt. Jag jobbar hela tiden för att underlätta för 
butikerna, och det är väl en utmaning när allt runt omkring blir mer och mer

komplext. 

(Cecilia, Kommunikatör)
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Intern kommunikation

» Brist på tid för att ta del av och dela information 

» Behov av feedback – ex återkoppling på arbete, arbetssätt

» Hur och när ska man kommunicera? (Skilda förutsättningar, från envägs- till 
tvåvägskommunikation, vilka kanaler, riktlinjer för kommunikation)

» Minska avstånden mellan butik och andra delar av organisationen (synligt 
ledarskap i butik, kontaktbutiker/regelbundna butiksbesök för personal i andra 
delar av organisationen)

KB



Digitala verktyg som stöd i 
kundmötet

Tidigare fick vi ägna oss åt torrsim, rita på papper. 
Nu kan vi visa kunderna (…). Den är fantastisk.

(Karin, säljare)

Dom har gjort det värre än det var innan. Mycket 
svårare (…) Dom tror att dom har gjort det bra 

men det är inte bra. (…) Nej men det är jättesvårt 
att hitta, jag hittar inte. (…) Alltså det, det går inte 

att använda.

(Amanda, Säljare)KB



Digitala verktyg som stöd i kundmötet

Det finns väldigt många digitala hjälpmedel i butiken. Och där håller vi också på 
att inventera nu, för vårt dilemma är att vi har olika leverantörer. (…) Dilemmat 

där är ju att det blir många olika leverantörer, många olika lösningar, många olika 
format på innehållet. Hopplöst att supportera. (…) Ser du en svart skärm i butiken 

(…) Ok, vem ska jag vända mig till för support?

(Mikael, ansvarig för kundmötet)
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Digitala verktyg som stöd i kundmötet

» Ökad kunskapsnivå och effektivisering – men också begränsade möjligheter att 
hjälpa kunden (ex nätverksproblem, begränsade funktioner, bristfällig 
uppdatering)

» En helhetslösning - färre leverantörer av digitala verktyg/lösningar (ex samma 
system för personal och kunder, förenkla support)

» Informera och motivera personal (ex informera om nyttan, ambassadörer i 
butik, skapa delaktighet vid utveckling)
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Man får färre och färre timmar ju, så det är ju mer 
stressigt. Det är det ju. Det känner man. (…) Vi får färre 

timmar men det går hand i hand med försäljningen. Det är 
en tuff bransch nu.

(Jessica, butikschef) 

Egentligen vill vi ju ha många fler för att möta våra kunder. 
Men det är inte, det bär sig inte, och hitta den balansen, 

det är ju den ständiga frågan.

(Maria, ansvarig för HR)

Resurshantering och bemanning i butik
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Några centrala slutsatser…
» Till stor del samma uppfattning om vilka stödfunktioner som är viktiga – men 

skillnader vad gäller uppfattningen om hur man arbetar med dem (ex vad gäller 
personalresurser, behov/implementering av ny teknik, behov av kommunikation)

» Stora skillnader mellan olika organisationer – vad gäller ex förutsättningar för 
utbildning, kommunikation, resurshantering

» Centrala utmaningar för organisationen:

- Utbildningsmöjligheter för butikspersonal - coachning/kontinuerlig feedback
- Kommunikation/hantering av informationsflöde – tidsbrist 
- Digitala lösningar som stödjer kundmötet/personalens arbete 
- Resurshantering och personalens arbetsvillkor
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Tack!


