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INLEDNING 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Hallands företag delar utmaningen att attrahera, tillvarata och utveckla 
medarbetares kompetens, med näringslivet i landet som helhet. Arbetslivet 
förändras snabbt, med digitalisering, automatisering och specialisering som några 
av de pådrivande trenderna. Några av konsekvenserna är generella, andra är mer 
branschspecifika. 

Kunskap om framtida kompetensbehov är avgörande för att i tid möta framtiden 
med rätt kompetens för långsiktig konkurrenskraft och framtidskapacitet. Till stöd 
för att bidra med den kunskapen har Kairos Future anlitats av Region Halland.  

Syftet med den här rapporten har varit att stärka konkurrenskraften för handeln i 
Halland genom att synliggöra och analysera framtidens trender och utmaningar 
kopplat till kompetensbehov. Därmed bidra med: 

• Ökad kunskap i företagens ledningar om hur de kan anpassa sin 
kompetensförsörjning till omvärldstrender. 

• Ökad kunskap hos företag, företagsfrämjande organisationer och 
utbildningsanordnare om anpassningar som behövs i relation till framtida 
trender, utmaningar och risker. 

Denna rapport bygger på 8 djupintervjuer med företagare och en 
branschföreträdare för handeln. Dessa kallas nedan ”företrädarna”. Rapporten 
fokuserar på vilka trender som de intervjuade ser som mest avgörande framåt och 
vad det betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten bygger även på rapporten 
Möta framtiden med rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys1 och 
befintliga studier om handelns utveckling som delgivits Kairos Future.    

Först redovisas den samlade bilden av hur branschen förändras enligt de studier om 
handelns utveckling, samt vilka trender de intervjuade företrädarna ser som mest 
avgörande för framtiden. Därefter redovisas företrädarnas bild av vad trenderna 
betyder betyder för kompetensförsörjningen. Rapporten avslutas med ett antal 
slutsatser i ljuset av djupintervjuerna, slutsatserna i rapporten Möta framtiden med 
rätt kompetens i Halland – Övergripande trendanalys och studierna om handelns 
utveckling. Rapporten är en i en serie av branschrapporter med samma format och 
finansieras med stöd av medel från Tillväxtverket. 
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FEM TRENDER FRÅN DEN 
HALLÄNDSKA HANDELN 

Här redovisas de trender och de förändringar som ses som mest påtagliga bland de 
intervjuade företrädarna för handeln. Vi fokuserar främst på återkommande teman, 
d.v.s. det som framförts av flera intervjupersoner, men även på intressanta enskilda 
spaningar.  

DE TYNGSTA TRENDERNA PÅVERKAR HANDELN KRAFTIGT 
Som företrädarna påpekade blir handeln påtagligt påverkad av de stora 
megatrenderna, eftersom de är en del av folks vardag och att handeln är en 
påverkanspunkt för den enskilda att agera på trenderna. En översikt av befintligt 
material och studier på temat trender och förändringar som påverkar handeln 
stärker den bilden.   

Demografiskt skifte, teknologiskt skifte, skifte av affärsmodeller 
I Svensk Handels rapport Det stora detaljhandelsskiftet2 pekas på tre stora skiften 
som omstöper handeln, det demografiska skiftet, det teknologiska skiftet och ett 
skifte av affärsmodeller. Dessa skiften sammanfattar utvecklingen väl, där det 
demografiska generationsskiftet bland konsumenterna innebär fler ”digital natives” 
och förändrade konsumentbeteenden mot mer digital handel och jämförande av 
erbjudanden.  

Det teknologiska skiftet innebär att handeln blir alltmer IT-driven och 
automatiserad. Skiftet av affärsmodeller innebär ett större användande av digitala 
plattformar – nätverksbaserade marknadsplatser – och för tillverkarna av produkter 
att möjligheten till direktförsäljning till kund öppnas upp. I korthet är tekniska 
förändringar i centrum i Svensk Handels framtidsbilder.  

Hållbarhet på allas läppar 
Myndigheten för yrkeshögskolan3 är inne på samma spår som svensk handel och 
pekar på en digitaliseringsdriven utveckling för området ekonomi, administration 
och försäljning, där röststyrning, automatisering och AI väntas ha stor påverkan. 
Vid sidan av den digitaliseringsdrivna utvecklingen pekar de även på hållbarhet en 
trend som genomsyrar alla delar av handeln. Här pekas bl. a på att e-handlarna 
aktivt arbetar med att minimera sin miljöpåverkan och att satsningar på hållbarhet 
ses som en väg till lönsamhet och affärsutveckling.  

På ett övergripande plan är bilden av förändringen att det sker en omvandling från 
analog till digital affärsmiljö och från en renodlat konsumistisk logik till en strävan 
efter hållbar konsumtion. Dessa genomgripande förändringar driver aktörer inom 
branschen att innovera, utvecklas och omvandlas för att överleva och dra nytta av 
utvecklingen. Hur tar det sig i uttryck i Halland? Nedan redovisar vi vad 
företrädarna för handeln i Halland har beskrivit i form av fem påtagliga trender.  



KAIROS FUTURE 
Consultants for Strategic Futures 

 

5(12) 
 

1. DIGITALISERING, DIGITALISERING, DIGITALISERING 
Företrädarna tar upp digitalisering i en eller annan form när de ombeds beskriva 
vilka förändringar som präglar branschen och det är påtagligt att det är den trend 
som är mest påverkande. Digitalisering och e-handel ses både som ett hot – främst 
på grund av att det driver prispress – och en möjlighet för att det kan innebära ett 
större kundunderlag.  

Bilden av digitaliseringen är enligt företrädarna inte att det är vattentäta skott 
mellan ”digital handel” och ”fysisk handel”. Istället pekas på att arbetssätt, utbud 
och inte minst marknadsföring innehåller både digitala och analoga inslag. De 
handlare som lyckas bättre än andra inkluderar digital logik och förenar det med 
det fysiska. Som en företrädare uttryckte det: ”Begreppet butiksdöd behöver 
nyanseras. Det finns butiker som gapar tomt. Men de som stänger har inte följt 
med i digitaliseringen”. Samtidigt framhåller flera att den fysiska handeln är helt 
dominerande och att e-handeln inte ökar lika mycket som många trodde för ett par 
år sedan.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna för handeln 
• Prispress och ökad konkurrens. 
• Möjligheter att nå fler kunder. 
• Förändrade arbetsprocesser. 
• Utmaningar för att få ihop logistiken kring frakter och returer.  

2. ÖKAD HÅLLBARHETSSTRÄVAN  
Den andra riktigt tunga trenden, som även förekommer i de trendöversikter som 
gåtts igenom inför djupintervjuerna, är en ökad strävan efter hållbarhet. Inte minst 
gäller det i kontakten med konsumenterna, där det även här ses som både ett hot 
och en möjlighet. Vissa företrädare talar med viss frustration om ett oändligt antal 
frågor från nitiska konsumenter om ursprung och klimatpåverkan, medan andra har 
byggt en affär kring en ökad efterfrågan på hållbara produkter. Det tas upp att en 
ny generation är ”betydligt mer medveten, ställer helt andra krav”.  

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna för handeln 
• Nya konsumenter med helt andra krav kring hållbarhetsaspekter av 

produkter. 
• Kraven på pris, snabbhet m.m. kvarstår hos konsumenterna.  
• Att förena de två ovanstående punkterna är mycket svårt.  
• I praktiken gäller det att prioritera bland olika hållbarhetssträvan.  
• Det krävs ett internt kompetens- och kunskapslyft kring hållbarhet.  

3. STIGANDE KRAV PÅ ALLTMER KVALIFICERAT SÄLJ OCH SERVICE 
Den vid en första anblick paradoxala följdverkan av handelns digitalisering är att 
kundmötet blir så mycket viktigare. Här är företrädarna överens och de är också 
överens om att kompetensen behöver höjas. Vissa medarbetare sägs vara fantastiskt 
duktiga i kundmötet, andra är mindre bra. Flera företrädare vittnar om att kunderna 
vill bli specialbehandlade och känna sig unika.  
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Konsekvenser av trenden enligt företrädarna för handeln 
• Det blir viktigare att hitta personer som har fallenhet för att ”ta folk”, samt 

att bidra till att utveckla den förmågan.  
• Det blir viktigare att få varje kund att känna sig unik och att den personen 

får ”special treatment”. 
• Det blir viktigare att minimera strul, fel och friktion i kundmötet, då 

toleransen för detta minskar.   

4. UPPLEVELSE-IFIERING OCH TJÄNSTEFIERING 
Flera företrädare ger bilden av en utveckling där å enda sidan handeln digitaliseras, 
men att det å andra sidan tycks bli viktigare för konsumenter att klämma, känna 
och uppleva fysiskt. ”Det går mer mot mjuka värden, man behöver utveckla nya 
butikskoncept”. I grund och botten handlar det om att bredda köpupplevelsen till 
något mer än bara ett köp, med t. ex mat och estetiskt tilltalande miljöer. En del av 
att bredda köpet av en vara som tas upp av några företrädare är tjänstefiering. 
Exempel på detta är fler tjänsteföretag som flyttar in i lokaler (som vård, spa), och 
möjligheten att hyra istället för att köpa kläder. Även att sälja utbildningar och 
kurser kring en produkt, exempelvis att erbjuda ökad kunskap kring en hållbar 
livsstil om man säljer produkter med anknytning till hållbarhet.   

Konsekvenser av trenden enligt företrädarna för handeln 
• Utveckling av fysiska koncept och shoppingmiljöer blir allt viktigare.  
• Det finns möjlighet att bygga på köp med tjänster och upplevelser. 
• Det finns möjligheter kring en affärsmodell som bygger på att konsumenter 

hyr istället för att köpa.   

5. BEHOV AV BREDDAD KOMPETENS 
Även om inriktningen på djupintervjuerna uttryckligen var kring 
kompetensbehovet, kommer mycket spontant från handelns företrädare som 
handlar om behovet av breddad kompetens för att möta förändringarna i omvärlden 
och inom branschen. Några aspekter kring behovet av breddad kompetens har 
redan berörts, men nedan sammanfattas huvuddragen i företrädarnas beskrivningar.  

Det personliga bemötandet blir viktigare 
Det finns flera beskrivningar som handlar om det personliga bemötandet, för att 
möte konsumenternas ökade förväntningar, blir viktigare. Det finns en förmåga i 
att bemöta kunder som inte går att utbilda sig till, utan som man antingen har som 
fallenhet eller skaffar sig genom erfarenhet.   

Ökade kunskapskrav 
Samtidigt pekas också på ökade kunskapskrav. Det handlar både om kunskap som 
inte är av akademisk natur, som att kunna alla möjliga olika sorters produkter och 
deras ursprung, och om mer akademisk kunskap såsom beteendevetenskap för att 
förstå kunden.  
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Digitalisering trycker upp kvalifikationsnivån – eller förmågan att köpa in  
I ett kompetensförsörjningsperspektiv innebär digitalisering inte främst en direkt 
efterfrågan på renodlad IT-kompetens – IT-stödet köps ofta in, vilket innebär att 
förmågan att köpa in IT-tjänster blir oerhört viktig. Den reella IT-kompetensen som 
krävs i handeln lokalt handlar mer om att gifta ihop en digital logik med en fysisk 
logik – medarbetare måste kunna förena digitala möjligheter med fysisk verklighet. 
Många lyfter digital marknadsföring i syfte att få folk till den fysiska butiken som 
allt viktigare.  

Upplevelse- och miljöfokus skapar sug efter njutning för alla sinnen 
Den kompetens som är svårast att sätta fingret på, men som alltjämt framstår som 
mycket viktig framöver är förmågan att skapa attraktiva miljöer. Mat framhålls 
som ett viktigt verktyg här, med tillhörande kockar, bagare, konditorer, men även 
en mer diffus roll som ”utvecklare” för att en handlare inte ska drabbas av 
butiksdöd.  
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EFTERFRÅGADE KOMPETENSER I 
DEN HALLÄNDSKA HANDELN 

Här redovisas den samlade bilden av kompetensbehovet som de halländska 
företrädarna uttrycker i intervjuerna. Även här fokuserar vi på återkommande 
teman, men lyfter även enskilda tankar eller omständigheter som sticker ut som 
extra intressanta.  

BUTIKSSÄLJARE OCH LAGERPERSONAL DE STÖRSTA 
YRKESGRUPPERNA ENLIGT BEFINTLIGA PROGNOSER 
Prognoser kring handelns kompetensbehov i Halland framåt4, såväl som intervjun 
med branschföreträdaren från Svensk Handel i samband med den här rapporten 
pekar entydigt på att butikssäljare är den största yrkesgruppen, sett till antal, på 
några års sikt. ”Basen kommer fortsatt vara på butikssidan och lager”. Intervjuerna 
med företagarna stärker den bilden. Men inom dessa grupper sker intressanta 
förskjutningar i önskad kompetensprofil, och utöver dessa grupper finns 
eftertraktad kompetens som är svår att nå. Vi fokuserar nedan på fyra framträdande 
kompetensmålgrupper för Halland, enligt bilden från de intervjuade företrädarna 
för handeln i Halland. Grupperna hänger föga förvånande ihop med ovan trend om 
efterfrågan på breddad kompetens inom handeln.   

1. KUNDMÖTESEXCELLENS MED KOPPLING TILL SÄLJ 
Det företrädarna i regel framför ”top of mind” som eftertraktad kompetens är 
personer med förmåga till bra bemötande, med koppling till att kunna sälja. Här är 
tyngdpunkten på intuitiv förståelse för det sociala samspelet. Ju mer digitalt desto 
mer fokus på genuint mänskliga. ”Butikspersonalen går från kassör till värd”, som 
en av företrädarna uttryckte det, med tanke på utvecklingen kring självscanning. 
När det gäller förmågan till att excellera inom kundmötet är det ingen som menar 
att någon längre utbildningsbana krävs, utan som ovan nämnt är det en 
kombination av fallenhet och erfarenhet, och utbildning på plats.  

2. DIGITAL KOMPETENS ATT FÖRENA VÄRLDARNA 
Alla företrädare nämner digital kompetens i någon tappning, men att efterfråga 
renodlad IT-kompetens är ovanligt. Det handlar om att kunna förena digital och 
fysisk ”värld”. Någon som kan ”knyta ihop e-handeln med den fysiska butiken”. 
Detta kräver både teknisk, analytisk och säljinriktad förståelse. En företrädare vars 
företag har lite mer avancerade industriella processer, som nu är digitaliserade, 
pekar på att ”det inte räcker med IT-kompetens, utan man måste även förstå 
process”.  Det som är den kanske vanligaste mer konkreta efterfrågade 
kompetensen knuten till digitalisering av handeln är kring kommunikation och 
marknadsföring.  
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3. ÖKAD KUNSKAP, KRING BETEENDEN OCH HÅLLBARHET 
I kontrast till den kompetens det inte går att läsa sig till som handlar om kundmötet 
pekar många av företrädarna också på att det kommer att krävas mer 
teoretisk/akademisk kunskap framåt inom handeln. Detta drivs av en ökad 
kunskapsnivå, medvetenhet och nyfikenhet från konsumenterna, ökad möjlighet att 
förstå mänskligt beteende med koppling till köp, samt digitalisering som skapar 
mer avancerade processer.  

Det förekommer bland företrädarna att de redan idag anställer akademiker som 
säljare i butik, exempelvis en biolog som har gedigen kunskap på 
hållbarhetsområdet, och en pedagog som har gått vidare från skolvärlden. 
Företrädarna tar upp ett framtida behov av beteendevetare och psykologer för att 
förstå kunden och någon pekar på behovet av programmerare och dataanalytiker. 
Den generella bilden bland företrädarna är att det kanske inte krävs så många inom 
branschen med högre utbildning, men konkurrensen om dem kommer att vara hård.  

4. UTVECKLINGSLEDARSKAP 
Slutligen är en återkommande efterfrågad kompetens ledarskap på ett eller annat 
sätt, med koppling till den utveckling branschen befinner sig i. Företrädarna söker t 
.ex ”Personer med bred kompetens från andra företag som även kan passa in i 
kulturen”, gärna från någon annan bransch, men som samtidigt förstår handeln. 
Företrädarna är av uppfattningen att det ofta behövs ett utifrånperspektiv för att 
förändra en bransch och undvika att gå under. De pekar också på att personer som 
jobbar hos dem inte utvecklar en stark förmåga att hantera kunder av sig själva, 
utan det krävs ett kvalificerat ledarskap. 
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SAMMANFATTANDE SLUTSATSER 

I den här rapporten har företrädare för den halländska handeln intervjuats och fått 
ge sin bild kring två övergripande teman: 1) vilka trender präglar branschen och 2) 
vad får dessa trender för konsekvenser på kompetensförsörjningen? Deras 
beskrivningar och bedömningar har setts i ljuset av den generella analys över 
trender kring arbetslivet generellt som utgör delrapport 15 i det här sammanhanget, 
samt de analyser och bedömningar som mer specifikt handlar om handeln.  

Slutsatserna ifrån djupintervjuerna, i ljuset av befintligt material och delrapport 1 är 
sammanfattningsvis: 

• De tunga omvärldstrenderna påverkar handeln kraftigt. Handeln 
utsätts för ett starkt omvärldstryck i och med att den är en del av folks 
vardag.  

• Digitalisering och hållbarhet är de mest framträdande trenderna. 
Företrädarna tar upp förändringar med koppling kring digitalisering och 
ökat fokus på hållbarhet som starkt påverkande för deras verksamheter.  

• Det mänskliga mötet blir mer, inte mindre, viktigt till följd av 
trenderna ovan. Bilden är samstämmig i att det mänskliga mötet blir helt 
avgörande att utveckla för att handeln ska klara digitaliseringen.  

• Upplevelsefiering och tjänstefiering är vägen framåt för fysisk handel. 
Företrädarna är av uppfattningen att den fysiska handeln behöver bli mer 
av en upplevelse och åtminstone på sikt kompletteras med ett tjänsteutbud 
kopplad till den ursprungliga varuförsäljningen.  

• Behov av IT-kompetens, men ”bryggor” snarare än specialister. Bilden 
av IT-kompetensbehovet företrädarna ger handlar snarast om personer som 
kan knyta ihop eller överbrygga fysisk och digital handel snarare än IT-
specialister och programmerare. De mer avancerade IT-tjänsterna köps in 
eller levereras centralt om man tillhör en större organisation. Digitala 
marknadsförare och kommunikatörer är eftertraktade.  

• Avanceringen av branschen är ett faktum. I underlaget framträder 
bilden av en långsiktig förändring mot att alltmer kvalificerad kunskap 
krävs – inte av alla, men från en växande andel – för att stå sig i 
handelskonkurrensen. Ju mer kvalificerad kompetens, desto hårdare 
konkurrens om dessa.   

• Utvecklingsledarskap avgörande för att inte gå under. Företrädarna är 
medvetna om att handeln är i ett skifte och att den som står still löper risk 
att gå under. För att klara av det utvecklingsarbete som krävs behövs 
ledarskap – gärna med erfarenheter utanför branschen.  

Intrycket från intervjuerna är att handeln lever i en ”perfekt storm” av stora 
förändringar i omvärlden. Bilden från företrädarna i Halland visar entydigt att stora 
förändringar kommer krävas framöver, men att det också finns insikt om detta.    
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OM KAIROS FUTURE 

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper företag 
att förstå och forma sin framtid. Genom trend- och omvärldsanalys, innovation, 
strategi och mjukvarustöd för AI-driven analys, omvärldsbevakning och 
innovation, hjälper vi våra kunder att omsätta de stora sammanhangen till konkret 
handling. Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm och 
vi har egna kontor eller samarbetspartners över hela världen. 
 
För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss: 
 
Kairos Future 

Box 804 
101 36 Stockholm 
Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 
08–545 225 00  
info@kairosfuture.com   
www.kairosfuture.com 
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