
Handelsrådet är ett samarbetet mellan:



• Handelns kompetensförsörjning
- SeQF som grund
- ESF-projekt: Kompetenslyft för handeln
- Samverkansarenor

• Handelsrådets samverkansstöd
- miniworkshop

• Yrkes-SM 2020 i Helsingborg

• Framtidens gymnasiala handelsutbildningar
- Försäljnings- och serviceprogrammet
- Ekonomiprogrammet – inriktning handel

Agenda

Presentatör
Presentationsanteckningar
G 10.40-10.45 Gå igenom processen från början till slut. 



”…att fler ska vilja och 
kunna etablera sig och 
utvecklas i handeln.”



Handelns kompetensförsörjning

”Väldigt många arbetsuppgifter kommer att 
påverkas av digitaliseringen.”

• Produkt-/specialistkunskap allt viktigare

• Nya roller för handeln

• Branschglidningar

 Fler karriärvägar till och i handeln!



Handelns kompetensförsörjning

Validering för synlig-
görande och erkännande 
av kompetens som 
utvecklas i arbetet.

SeQF-
kvalifika-
tioner

Kunskap, 
färdighet, 
förmåga

Högskola/
Universitet

Yrkes-
högskola

Gymnasium

Arbets-
marknads-

utbildn.

Omställning

Yrkesvux

Intern-
utbildningar



Erbjuda attraktiva utbildningar med fokus på handelns digitalisering.

Från och med hösten 2019 till och med hösten 2021 kommer mindre 
handelsföretag (max 49 anställda) få chansen att kompetensutvecklas. 

Utbildningsområden:
• Handelns nya spelplan

• Affärsutveckling – digital strategi

• Den digitala kunden – kundbemötande

• Kommunikation och marknadsföring i en digital värld

Kompetenslyft för handeln



Handelns nya spelplan

Handelns digitala transformation – en orientering 
Vad innebär handelns digitala transformation och hur påverkar den mig? 
Målgrupp: alla

Omvärldsanalys i handelns digitala transformation 
Hur får du koll på händelser i omvärlden som kan påverka dig? 
Målgrupp: alla 

Kompetenslyft för handeln



Affärsutveckling – digital strategi

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?
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? 
Målgrupp: lager- och logistikpersonal, ledare och centrala funktioner  

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? 
Målgrupp: säljare, ledare och centrala funktioner 

Modigt ledarskap i handelns digitala transformation 
Hur kan verksamhetens styrkor få än större genomslag genom en medveten organisering 
och ledarskap?
Målgrupp: ledare och centrala funktioner 



Kommunikation och marknadsföring i en digital värld
Träffa rätt i din digitala marknadsföring – rätt fokus för dina kunder 
Hur kan digital marknadsföring hjälpa dig att fånga nya och befintliga kunders intresse? 
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? 
Målgrupp: alla 

Den digitala kunden - kundbemötande

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? 
Målgrupp: alla

Samma kunder – nya förväntningar: Kundservice och kundbemötande 2.0 
Hur utvecklar du din kundservice och kundbemötandande både i butik och digitalt? 
Målgrupp: alla



Samverkansarenor

Samverkansgrupp
för handelns 

kompetensförsörjning

Regionala kompetensråd

Arbetsförmedlingen, Myndighetens för 
Yrkeshögskolan, Skolverket, TRR, Tsl, 
och CIKO och Handelsrådets parter.

Arbetsförmedlingen, representanter för 
gymnasiala handelsutbildningar, kom-

och yrkesvux, yrkeshögskoleutbildningar 
och högskolor/universitet.

Skolledning, lärararbetslag och 
elevrepresentanter på en gymnasieskola, 
samt representanter för de företag som 

medverkar i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Lokala programråd etc

Nationella programrådet







Kunskap Färdighet Förmåga
Förklarar innebörden av 
begreppet "kundresa". 

Analyserar kundresan för 
typkunder och utvecklar 
"personas" (mer nyanserad 
bild av typkunder) i den egna 
verksamheten. 

Anpassar kundmötet utifrån 
kundresan för typkunder i 
den egna verksamheten. 

Ger exempel på hur 
digitaliseringen påverkar 
kundresan.

Ställer relevanta frågor till 
kunder för att få en bättre 
förståelse för deras 
kundresa. 

Använder sin förståelse för 
kundresan som grund för val 
av affärsstrategi och 
mediaval. 

Ger exempel på olika 
"touchpoints"/kontaktytor 
som kan ingå i kundresan. 

Bedömer vilka delar av 
kundresan som 
verksamheten kan påverka. 

Förklara vilka nya typer av 
förväntningar på 
kundbemötande som följer 
av nya kundresor. 

”Från tanke till köp – förstå och anpassa dig till den nya kundresan”
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• Yrkesinformation
- Vad gillar du? – det finns inom handeln!
- Karriär i handeln
- Yrkeskartan

• Prova-på-aktiviteter

• Yrkestävlingar
- Butikssäljare (gymnasiet)
- Visual Merchandiser (yrkeshögskolan)
- Entreprenörskap/affärsutveckling (högre utbildning)

Yrkes-SM - Helsingborg 22-24 april 2020
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• Förslag till justeringar inom handels- och administrationsprogrammet 
(Dnr: 2018:01352)

- Inriktningen administrativ service tas bort
- Försäljnings- och serviceprogrammet
- HA-kurser läggs in på BA- och FT-programmen

• Föreslag om en försöksverksamhet med en inriktning mot handelsområdet 
på ekonomiprogrammet inom gymnasieskolan
(Dnr: 2018:01576)

- Försöksverksamhet 2020-2028 (utvärdering 2025)
- Inriktning 400 poäng, programfördjupning 200 poäng 
- Fyra veckors APL

Skolverkets regeringsuppdrag
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Handelsrådets yrkeskarta
och samverkansstöd

Karriär i handeln
Yrkeskartan
Handelsrådet på YouTube
Digitaliseringsfilmer
Handelsrådets rapporter och publikationer

http://www.karriarihandeln.se/
http://www.yrkeskartan.se/
https://www.youtube.com/channel/UCSU5UBKW3Tg_9ihfW1riEWA
http://karriarihandeln.se/digitalisering/
http://handelsradet.se/forskning-och-utveckling/publikationer/
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