
Utbildningsprogram

Kompetenslyft för handeln 
utifrån det digitala skiftet

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska socialfonden

http://www.handelsradet.se


Handelns digitala transformation – en orientering

Vad innebär handelns digitala transformation och hur påverkar den mig? 

Handeln genomgår just nu stora förändringar. Digitaliseringen påverkar handeln på 
många sätt och medför stora möjligheter men också nya utmaningar.

Genom utbildningen får du en bättre insikt i vilka huvudsakliga digitala trender som 
påverkar handeln och din verksamhet. Du får hjälp att identifiera hur du kan gå till väga och vilka behov 
av mer kompetens du har för att undvika vanliga fallgropar och fånga de möjligheter som handelns 
digitala transformation medför.

Målgrupp: alla

Omvärldsanalys i handelns digitala transformation

Hur får du koll på händelser i omvärlden som kan påverka dig? 

Genomtänkt och rimlig omvärldsanalys är svaret! Omvärldsanalys låter högtravande men 
handlar enkelt uttryckt om att ha koll på vad som händer omkring dig för att kunna fatta 
beslut som gynnar din verksamhet. Det handlar om att göra den egna verksamheten 
konkurrenskraftig och relevant vilket blir allt viktigare när handeln nu förändras i hög takt.

Genom utbildningen får du lära dig jobba med omvärldsanalys på ett sätt som fungerar för din 
verksamhet. Efter utbildningen kan du svara på frågor som: Hur avgör du vilka kunskapskällor/
mediaflöden som är relevanta för dig? Hur får du fram bra information? Hur kan du använda 
omvärldsanalys i din yrkesvardag och löpande tillvarata resultaten för att utveckla din verksamhet?

Målgrupp: alla

Från tanke till köp – förstå och anpassa dig till den nya kundresan!

Hur har kundens väg från tanke till köp påverkats av digitaliseringen? Hur kan du 
anpassa din verksamhet utifrån de nya kundbeteenden och förväntningar som 
digitaliseringen medfört? 

Digitaliseringen har påverkat kunders möjligheter att hitta information om och jämföra 
varor, priser och butiker. Tack vare digitaliseringen sker försäljningen idag genom 
många olika kanaler.

Genom utbildningen får du en bättre förståelse för just dina kunders beteende i det digitala 
handelslandskapet och kan förklara begreppet ”kundresa”. Du lär dig analysera kundbeteende på ett 
sätt som fungerar för din verksamhet och kan anpassa affärsstrategi, bemötande och mediaval utifrån 
dina kunder.

Målgrupp: alla

Utbildningar inom projektet Kompetenslyft för handeln  
hösten 2019–hösten 2021
Ni väljer själva vilken eller vilka utbildningar ni vill delta i och hur många från ditt företag 
som ska gå. Företagets kompetensbehov är det som styr omfattningen av ert deltagande. 
Vissa utbildningar vänder sig till ägare/verksamhetsledare och andra till företagets 
medarbetare eller passar båda dessa grupper. Samtliga utbildningar är kostnadsfria.

Utbildningarna genomförs av erkänt duktiga utbildningsleverantörer. Utbildningslängden 
varierar från en halvdag upp till cirka tre dagar beroende på ämne. Längre utbildningar 
kommer att delas upp i kortare moment. 



E-handel, fysisk handel eller både och – affärsstrategi i ett digitalt handelslandskap

Vilken affärsstrategi är rätt för dig i ett digitalt handelslandskap? Vilka vägval och 
överväganden bör du göra? 

Det är viktigt att kontinuerligt se över och utveckla din verksamhets affärsstrategi för 
att vara säker på att den är aktuell och grundar sig på medvetna vägval.

Genom utbildningen lär du dig att utveckla din affärsstrategi och kan sätta ord på 
den egna verksamhetens nuvarande uttalade eller outtalade affärsstrategi i relation till handeln i övrigt. 
Du förstår också vilka olika överväganden, exempelvis gällande försäljningskanaler, som du behöver ta 
ställning till. Efter utbildningen har du börjat formulera en ny, medveten affärsstrategi och kan motivera 
den egna verksamhetens positionering och vägval i det digitala handelslanskapet.

Målgrupp: ledare och centrala funktioner

Modigt ledarskap i handelns digitala transformation

Hur kan verksamhetens styrkor få än större genomslag genom en medveten 
organisering och ledarskap? 

Svaret är genom ett modigt ledarskap där du vågar delegera och lita på företagets 
medarbetare.

Genom utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att leda och organisera för 
handelns transformation. Du kan sätta fingret på styrkor och svagheter i verksamhetens organisation 
och ledning och sätta ord på vad som kan göras för att bättre tillvarata verksamhetens kapacitet och 
styra verksamheten enligt uppsatt affärsstrategi. Du lär dig olika sätt att säkra gemensamt ansvar och 
ägarskap för verksamhetens resultat och har fått verktyg att leda och driva förändring på ett hållbart 
och modigt sätt.

Målgrupp: ledare och centrala funktioner

Effektiva lager- och logistiklösningar – hur ska du tänka?

Hur kan du genom effektiva lager- och logistiklösningar möta kunders allt högre krav 
på snabb leverans och hög servicenivå genom hela distributionskedjan? Hur är det 
möjligt att uppnå på ett kostnadseffektivt sätt?

Genom utbildningen lär du dig olika strategier och modeller för lager och logistik 
(supply-chain). Du får analysera din verksamhets lager- och logistiklösningar och 

identifiera utvecklingsmöjligheter för att fortsatt optimera din verksamhet.

Målgrupp: lager- och logistikpersonal, ledare och centrala funktioner

Samma kunder – nya förväntningar: Kundservice och kundbemötande 2.0

Hur utvecklar du din kundservice och kundbemötandande både i butik och digitalt? 

Kunders förväntningar på individuellt bemötande och service både i butik eller online 
har blivit allt viktigare för att vinna deras förtroende.

Genom utbildningen får du slipa på din förmåga att bemöta kunder och ge service 
på ett medvetet och individanpassat sätt. Du kommer att kunna ge exempel på vad 

service kan innebära för olika typer av kunder. Du får lära dig att analysera verksamhetens styrkor 
och svagheter i kundservice och kundbemötande och anpassa kundmöten utifrån en förståelse för 
olika kunders förväntningar på service och bemötande. Du har också fått sätta ord på den egna 
verksamhetens värdegrund och principer för kundbemötande.

Målgrupp: alla



Agera lönsamt – löpande affärsanalys utifrån relevanta analyser och nyckeltal

Hur vet du att verksamheten utvecklas åt rätt håll? Vilka analyser behöver du löpande 
göra för att ha koll på din utveckling?

Genom utbildningen lär du dig att använda affärsanalys på ett sätt som fungerar för 
din verksamhet. Du lär dig att löpande analysera verksamhetens prestation utifrån 
nyckeltal och vilken information/data som det kräver. Efter utbildningen har du gjort 

en enklare affärsanalys av verksamheten och också satt upp rutiner för att löpande följa och utveckla 
verksamheten utifrån några viktiga nyckeltal.

Målgrupp: säljare, ledare och centrala funktioner

Träffa rätt i din digitala marknadsföring – rätt fokus för dina kunder

Hur kan digital marknadsföring hjälpa dig att fånga nya och befintliga kunders 
intresse? 

Det ställs allt högre krav på effektivare och bättre marknadsföring för att nå och fånga 
kundens intresse. Digitaliseringen medför nya kanaler och möjligheter att nå ut brett 
och rätt.

Genom utbildningen lär du dig hur du kan arbeta med digital marknadsföring på ett sätt som 
fungerar för din verksamhet. Efter utbildningen kan du sätta ord på den egna verksamhetens digitala 
marknadsföringsstrategi. Du har också tagit steg för att stärka och fortsätta att utveckla er digitala 
marknadsföring.

Målgrupp: alla

Marknadsföring i sociala medier – skapa relevant content för dina kunder

Hur skapar du själv snyggt och genomtänkt innehåll (content) till din marknadsföring i 
sociala medier? 

Att synas och marknadsföra sig i olika sociala medier är viktigt för många 
handelsföretag. Att skapa ett genomtänkt och snyggt innehåll kan vara desto svårare.

Genom utbildningen lär du dig arbeta med egen marknadsföring i sociala medier på ett sätt som 
fungerar för din verksamhet. Du kan ge exempel på hur marknadsföring i sociala medier kan se ut och lär 
dig skapa enklare filmer, bilder och text anpassad för sociala medier. Utbildningen ger dig även kunskap 
om styrkor och svagheter i olika sociala medier ur ett marknadsföringsperspektiv.

Målgrupp: alla

Posta signerad avsiktsförklaring till:

Handelsrådet 
103 29 Stockholm

För mer information kontakta:

Helen Rönnholm 
Tel 0705-63 31 19 
helen.ronnholm@handelsradet.se

Hur anmäler jag mig?
För att få tillgång till utbildningarna måste ert 
företag bli en projektdeltagare. Det blir ni genom 
att skriva på en avsiktsförklaring där ni bekräftar 
att ni har för avsikt att delta. Avsiktsförklaringen 
är dock inte bindande. 

Avsiktsförklaringen går att ladda ner på  
www.handelsradet.se/kompetenslyft 
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