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Syftet med denna uppsats var att undersöka butikssäljares erfarenheter och upplevelser av 
personalutbildning. Studien genomfördes som en kvalitativ studie där sammanlagt åtta 
respondenter, sju säljare och en butikschef, verksamma inom sju konfektionskedjor 
intervjuades. Resultatet visade att omfattningen av personalutbildningen, generellt sett, är 
högst begränsad för säljare. Butikschefer och dekoratörer, prioriterades vid tilldelning av 
personalutbildning. Säljarna uttryckte intresse för mer personalutbildning, då tidigare 
personalutbildning beskrevs som givande. Den sociala aspekten betonades av säljarna med 
möjligheter till erfarenhetsutbyte mellan anställda i andra butiker. Den personalutbildning 
som givits var främst inriktad på två områden: värderingar och att skapa en viss kultur kring 
kundbemötande och image samt sortimentskunskap och varuexponering. 
 
Som metod vid analys av intervjuerna användes meningskoncentrering. Ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv intogs vidare vid analys av säljarnas erfarenheter av och 
möjligheter till personalutbildning. Som begränsande faktor för möjligheter till 
personalutbildning uppgavs ekonomi och administrativa aspekter för företagen. De 
överordnades vilja att föra ut den kunskap de fått i personalutbildningen till säljarna spelade 
en viktig roll för denna yrkesgrupps möjligheter att ta del av förekommande 
personalutbildning. Tendenser till en förändring av inställningen till personalutbildning för 
säljare, kunde ses i satsningar på utbildning via företagens intranät. Denna utbildning 
omfattade även butikssäljarna vid respektive butik.  
 
Slutsatserna som kunde dras av undersökningen var att säljarnas möjligheter till 
personalutbildning är begränsade till omfattning och innehåll. Handelsanställdas möjligheter 
till personalutbildning är beroende av butikschefers och andra prioriterade gruppers vilja att 
föra vidare kunskap och erfarenheter från genomförda utbildningsinsatser. 
 

 
Nyckelord: personalutbildning, kompetensutveckling, butikssäljare, utbildning, organisation, 
arbetsliv. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 



 
 
 

Förord 
 
När arbetet med denna uppsats inleddes fanns hos mig en del funderingar över om jag skulle 
klara att föra studien i hamn. Dels var ”Handelsanställdas uppfattningar om 
personalutbildning”, ett ämne där den tidigare forskningen på det pedagogiska området 
knappast kunde kallas omfattande. Dels var det en stor utmaning för mig att ta mig an att 
studera en grupp vars möjligheter till kompetensutveckling och personalutbildning föreföll 
vara lågt prioriterad. Det fanns en viss oro hos mig att jag av denna anledning inte skulle 
kunna genomföra min undersökning. Därför är jag idag dubbelt tacksam för den underbara 
uppslutning jag fick från mina respondenter, samt den stora vilja som fanns hos Er att dela 
med Er av de erfarenheter och reflektioner Ni har haft kring personalutbildningen på era 
respektive företag. Ett stort tack till Er alla! Utan Er hade det inte blivit någon uppsats. 
 
Jag vill också passa på att rikta ett stort tack till min handledare Dan Tedenljung, som under 
arbetets gång stöttat, hjälpt till med råd, litteraturförslag och konstruktiv kritik. Ett varmt tack 
vill jag också ge Ingrid Johansson, för dina givande föreläsningar under inledningen av C-
kursen, samt för de råd som gavs vid förarbetet till denna uppsats.  
 
Jag vill även avslutningsvis tacka mina närmaste, som stöttat mig, med omtanke, kärlek och 
många tillfällen till skratt och avkopplande stunder, samt gett mig den arbetsro som varit 
nödvändig för att genomföra detta arbete.  
 
Jag hoppas att Du som läsare kommer att uppleva ämnet som lika intressant och 
tankeväckande som jag har gjort under skrivandets gång. 
 
Än en gång- Ett stort TACK till ALLA som bidragit till att denna C-uppsats kunnat 
färdigställas. 
 
 

Eskilstuna i december 2006 
Pernilla Mathsdotter 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
Vidareutbildning har fått en allt större betydelse för såväl företag som enskilda individer. 
Globaliseringen sätter mer press på företagen genom att den internationella handeln med 
varor och tjänster har tilltagit. Inom handeln, har allt fler lågpriskedjor etablerat sig vilket ökat 
konkurrensen främst inom dagligvaruhandeln, men tendenserna är likartade på flera områden 
inom handeln (Westerberg, 2005; Thomsson & Bergström, 2002). Kraven på individer att 
höja sin kompetens genom utbildning, samt åtgärda detta själva, har ökat markant även om 
det finns betydande skillnader mellan professioner. Variationerna i hur mycket kompetens-
utveckling de olika grupperna på arbetsmarknaden får, är stora.  
 
I rapporten ”Personalutbildning 2000” (LO, 2000) konstaterades en kraftig snedfördelning av 
möjligheterna till personalutbildning; för LO-kollektivets anställda avsattes 1,6 % av 
arbetstiden till kompetensutveckling, därefter kommer TCO vars medlemmar fick 3,7 % av 
arbetstiden, och mest fick akademikerna i SACO, med 4,7 % av arbetstiden avsatt för 
kompetensutveckling. För år 2003 var statistiken för LO-kollektivet 1,7 %, TCO 3,3 %, för 
SACO 3,9 % (SCB, 2005). En marginell ökning av arbetstid avsatt för personalutbildning har 
skett för LO-kollektivet. Trots detta är möjligheterna fortfarande betydligt sämre till 
personalutbildning för anställda inom arbetaryrken än för tjänstemännen inom SACO och 
TCO. 
 
Enligt SCB får anställda i större företag mer personalutbildning än anställda i mindre företag. 
Under första halvåret 2003 avsattes 1,2 % av arbetstiden i företag med upp till nio anställda 
för personalutbildning. För företag med mer än tusen anställda avsattes 3,4 % av arbetstiden 
till personalutbildning (SCB, 2003). Den personalutbildning som ges är främst 
företagsspecifik. SCB: s statistiska meddelande om personalutbildning för första halvåret 
2003 visar att deltagandet i personalutbildning är mindre bland LO-medlemmar, till vilka de 
handelsanställda räknas, än medlemmar i övriga organisationer. Under denna period avsattes 
mest tid till personalutbildning för anställda inom Landstinget. Detta gav kvinnorna en 
dominans i deltagandet i personalutbildning vid denna tidpunkt.  
 
En generell tendens på arbetsmarknaden är att upplärningstiden för ett arbete blir allt kortare 
samtidigt som kraven på formell utbildning har ökat. Detta beror enligt Lundgren (2002) på 
de nya organisationsformerna med projektinriktade arbetssätt, med större inslag av lagarbete. 
Dessa arbetssätt ställer högre krav på samarbetsförmåga, social kompetens och 
initiativförmåga, samt ökar kraven på individen att ta ansvar för sin kompetens. I 
”Personalutbildning 2000” konstateras att anställdas utbildningsnivå har ökat starkt men att 
kraven på utbildning ökat i ännu högre takt. Detta för med sig att individer med otillräcklig 
eller inaktuell utbildning får en sämre ställning på arbetsmarknaden. 
 
Företagen har i många fall insett betydelsen av kunskaps- och kompetenshöjande åtgärder och 
dess konkurrensfördelar. Dock är inte insatserna för kompetensutveckling jämt fördelade i 
hierarkin inom organisationerna. De kompetensutvecklingsåtgärder som genomförs är oftast 
avsedda att förbättra produktivitet eller effektiviteten inom ett företag eller en organisation 
och utformas således oftast utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Enligt Hansson (2005) påverkas 
möjligheterna att få kompetensutveckling av företagets affärsidé, strategier för 
marknadsföring och organisation. 
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1.2. Forskningsproblem 
Handelsanställdas möjligheter till personalutbildning har inte tidigare undersökts i någon 
större omfattning. Den forskning som tidigare gjorts med inriktning mot kompetensutveckling 
i arbetslivet har varit inriktad på verkstads- och processindustri, hemtjänst, hälso- och 
sjukvård (exempelvis Ellström & Hultman, 2004), samt utbildningsområdet (exempelvis 
Brodin, Lindstrand & Sirén, 2002).  
 
Kompetensutvecklingsbegreppet täcker ett mycket stort område då det innefattar såväl 
lärandet i det dagliga arbetet, utvidgningen av de anställdas kompetens genom arbetsrotation, 
som den formella introduktionsutbildningen vid arbetsplatsen, samt olika former för 
personalutbildning. Fokuseringen i denna undersökning ligger på personalutbildning. 
Definitionen är hämtad från SCB (2003), och lyder: Lärarledd undervisning, konferenser, 
seminarier, workshops och studiedagar, introduktionen vid nyanställning samt 
distansundervisning med handledare. Denna utbildning ska helt eller delvis ha bekostats av 
arbetsgivaren.  
 
Fokus för denna undersökning låg på handelsanställda av den anledningen att de tillhör ett 
låglönekollektiv, är kvinnodominerat och att det till stor del är deltidsanställda i denna 
bransch. Det är inte särskilt högprioriterat med kompetensutveckling för denna grupp, bland 
annat för att det betraktas som ett genomgångsyrke (Hedenmo, 1999). Enligt Hedenmo har de 
ofrivilliga deltidsanställningarna inom handeln en negativ inverkan på möjligheterna att få 
fortlöpande kompetensutveckling. Detta gör individen sårbar på en föränderlig arbetsmarknad 
(Hedenmo, 1999). 
 
De områden jag var intresserad av att undersöka var hur handelsanställda såg på sina 
möjligheter till personalutbildning, vilka erfarenheter de hade av kompetensutveckling, samt 
vilken relevans de upplevde att kompetensutvecklande insatser har haft i förhållande till såväl 
arbetet som den egna personliga utvecklingen.  
 
1.3. Syfte 
Studiens syfte var att belysa handelsanställdas erfarenheter av organisationsstrukturens 
påverkan för individen när det gäller möjligheter att få personalutbildning, samt att belysa 
handelsanställdas uppfattningar om personalutbildning. 
 
1.4. Forskningsfrågor 
i. Hur ser handelsanställda på sina möjligheter till personalutbildning?  
ii. Vilka uppfattningar har de handelsanställda om genomgången personalutbildning?  

 
2. Organisationsteori med relevans i föreliggande studie 
 
2.1. Arbetsdelning 
Ledningens roll var enligt Taylor (1912/1913) att försäkra sig om största möjliga vinning för 
företaget. Detta skulle uppnås genom att utgå från vetenskapliga metoder vid lösandet av 
produktionsproblem, samt genom en arbetsfördelning där varje arbetares förmåga  togs till 
vara på effektivaste sätt. Arbetet skulle ske individuellt eftersom grupparbete minskar 
effektiviteten, då individens motivation att prestera minskar av grupparbete, och hennes 
möjlighet att bli sedd som individ undergrävs, enligt Taylors principer. Arbetarens uppgift var 
främst att arbeta effektivt och att följa instruktionerna från ledningen. Med detta följde dock  
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ett ansvar för arbetsledningen, att ge arbetaren så goda förutsättningar som möjligt att utföra 
arbetet på bästa sätt. Upplärandet av varje arbetare skulle ge denne en möjlighet, att utifrån 
sina egna förutsättningar, få alltmer kvalificerade uppgifter och bättre lön. Taylor (1912/1913) 
förordade arbetsdelning genom att arbetsmomenten delas upp i sina beståndsdelar. En hög 
grad av specialisering ger största möjliga effektivitet, ansåg Taylor. Arbetsdelning mellan 
ledning och arbetare skulle ske för att avlasta arbetaren, så att denne inte ska behöva fundera 
över regler och dess betydelser, utan enbart kunna utföra de ålagda arbetsuppgifterna. 
Arbetaren skulle, enligt Taylor (1912/1913) uppmuntras, att komma med initiativ till 
förbättringar i teknologi och arbetssätt, dels för att felaktiga metoder i arbetet sliter på 
arbetskraften, dels för att öka effektiviteten. 
 
Taylors system låg till grund för den rationalistiska teorin, som poängterar vikten av att 
uppfylla de mål och krav på effektivitet som sätts upp av organisationens huvudman. Ideal-
uppbyggnaden av en organisation, enligt rationalistisk teori, är hierarkisk (Abrahamsson & 
Andersen, 2005). Detta synsätt, som har sin grund i taylorismen, finns representerat främst i 
företagsekonomiska teorier kring organisationer.  
 
2.2. Administration 
Administration var enligt Fayol (1923/1965) att planlägga, organisera, leda och ge order, 
samordna och sköta kontrollen i en organisation. De befintliga resurserna ska användas på 
bästa sätt för att nå och leda företaget mot dess mål. För att uppnå detta måste hänsyn tas till 
de faktorer som kan påverka företaget i framtiden. Verksamhetsplanen spelar därför en viktig 
roll för företagets styrning i den administrativa skolan. Fayol (1923/1965) betonade också 
betydelsen av kommunikation mellan medarbetare och chef. Veckokonferenser och rapporter 
är, ansåg Fayol, viktiga som informationskällor och styrmedel för ledningen och företaget. 
 
Den administrativa funktionen behandlar företaget som social enhet, vilket enbart rör dess 
personal, menade Fayol (1923/1965). De 14 principerna för en effektiv administration av ett 
företag är; arbetsdelning - vilket Fayol ansåg vara det bästa sättet att utnyttja individens och 
kollektivets kapacitet, auktoritet och enhetlig ordergivning. Vidare betonades disciplin, 
enhetlig ledning, att personliga intressen ska underkastas de gemensamma, individuell 
lönesättning ska tillämpas, centralisering, hierarkisering, samt rättvisa och rimlighet genom 
individuell lönesättning. Fayol betonade också vikten av att de anställda arbetarna får ta 
ansvar för planläggandet och genomförandet av arbetet. Att få ta egna initiativ är en mänsklig 
drivkraft som ska utnyttjas både för företagets och för den anställdes bästa. Enligt Fayol 
(1923/1965) ska anställda ges ett så stort handlingsutrymme som möjligt utifrån sina 
arbetsuppgifter, för att öka de anställdas initiativförmåga. Den sociala aspekten, att de 
anställda känner samhörighet betonades likaså. Fayol talade också om ordning och lägger stor 
vikt vid att rekryteringen av arbetskraft görs på rätt sätt, att rätt man hamnar på rätt plats. 
Detta hindrar dock inte att anställda ska få möjlighet till att höja sin kompetens. Möjligheten 
till kompetenshöjning var dock mer uttalat hos Taylor.  
 
2.3. Intressenter 
Systemteorin, vilken är den rationalistiska teorins motsats, betraktar organisationen som ett 
öppet system, där externa intressenters behov spelar in i företagets målsättningar. Med andra 
ord är intressentmodellen grund för vilka eller vilken grupp som styr organisationen i denna 
teori. Bidrags-belöningsbalansen, som formulerades av Barnard (1938/1968) ligger till grund 
för intressentmodellen, som i sin tur är en förutsättning för systemteorin. Barnard (1968) 
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menade att människan måste samarbeta beroende av de begränsningar hon har psykiskt, 
fysiskt, kognitivt och mentalt. Samarbete krävs även beroende på omgivningens 
föränderlighet. Systemteorin orienterar sig mot en större helhetssyn på organisationer och 
dess funktioner i samhället. Detta omfattar en inriktning på flera intressenters roller för 
företaget. Som intressenter kan räknas företag som organisationen samarbetar med 
(koalitioner, joint ventures), anställda och aktieägare. Då omgivningen är föränderlig försöker 
företagen och organisationerna på olika sätt att anpassa sig efter dessa förändringar. 
 
2.4. Personalpolitik 
Human Relationperspektivet på organisationer betonar normers betydelse för en organisation 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). Som grund för detta perspektiv låg de så kallade 
Hawthornestudierna, vilka utfördes 1924 till 1932. I resultatet av dessa studier konstateras, att 
människans drivkrafter i första hand är social samvaro, trygghet, respekt, erkännande och 
tillhörighet. De ekonomiska motiven befanns underordnade. Enligt denna inriktning är 
organisationen ett socialt system, där anställda har en mängd informella relationer som kan 
och ska utnyttjas av organisationen. Inom HR ges den anställdes tidigare historia, kompetens 
och externa relationer stor betydelse, då detta anses vara organisationens största tillgång.  
 
En organisation har ett mål, och detta mål måste vara accepterat av alla i organisationen. 
Barnard (1968) menade att den anställde har en fri vilja att följa eller avvisa en given order, 
det är den anställde som ger en order legitimitet, inte den ordergivandes auktoritet eller 
ställning i organisationen. Detta är den så kallade acceptansteorin för auktoritet. Teorin äger 
giltighet om kommunikationen från ledningen är förståelig, i linje med den anställdes och 
organisationens intresse, samt är möjlig att utföra för individen. Ledningens uppgifter, var 
enligt Barnard, att upprätthålla kommunikationen i organisationen, försäkra sig om att de har 
tillgång till den kompetens de anställda besitter, samt formulera långsiktiga mål och 
organisera arbetet som sker på lägre nivåer.  
  
Vilka principer för organisation som dominerar beror på en rad faktorer. I Abrahamsson och 
Andersen (2005) tas 5 imperativ, kategorier, upp: Strategi, storlek, teknologi, omgivning, 
makt och kontroll. De fyra första har dock inte tillräckligt stort inflytande att förklara en 
strukturs uppkomst. Makt och kontrollimperativet är därför den starkaste orsaken till att en 
organisation får en viss struktur. De individer som har makt i en organisation, har också 
möjligheten att skapa en struktur som gynnar deras intressen. I systemteorin betonas å andra 
sidan det faktum att underordnades acceptans och godkännande är en förutsättning för den 
legitima maktutövningen.  
 
3. Individ, organisation och lärande 
 
3.1. Individ och lärande 
Individens lärande sker i samspel med sin omgivning och genom social interaktion med andra 
människor. Ellström (1996) menar att det finns två typer av lärande; ett anpassningsinriktat 
lärande, vilket fokuserar på lösning av en given uppgift efter givna instruktioner (som till 
exempel imitationsinlärning) och förutsättningar, respektive ett utvecklingsinriktat lärande, 
inom vilket en individ tillåts definiera och identifiera sina arbetsuppgifter, samt hur hon ska 
lösa de problem som uppstår genom på egen hand valda metoder. Förutsättningarna för ett 
utvecklingsinriktat lärande är att det finns ett objektivt eller subjektivt upplevt 
handlingsutrymme att pröva olika alternativ. Det objektiva handlingsutrymmet för individen 
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begränsas ofta, till följd av arbetsuppgifternas utformning. Konsekvensen av detta blir att hon 
inte får möjlighet att utnyttja sin fulla kompetens, menar Ellström (1992). Dock förekommer 
också enligt Ellström att individen begränsar sig själv, genom att inte utnyttja ett objektivt 
handlingsutrymme till att öka sin kompetens och kunskapsbas. Hur individen uppfattar sin 
situation beror inte bara på yttre faktorer, utan är också beroende av individens 
självförtroende och förväntningar om egenkontroll, metakognitiv förmåga, förmågan att 
utnyttja tillgänglig kunskap (Ellström, 1992). Detta är inlärt och påverkat av tidigare 
utbildnings omfattning och de tidigare gjorda erfarenheterna av liknande situationer, antingen 
personligen gjorda erfarenheter eller sådana individen fått förmedlade av andra. Den sociala 
konstruktionen av vår omgivning är därmed en viktig faktor i utbildningssammanhang. Hur 
individen urskiljer sitt handlingsutrymme är socialt konstruerat, och påverkar hennes 
subjektiva uppfattning om handlingsutrymmet. 
 
Den anställdes autonomi samt möjligheter till kontroll, är nyckelfaktorer för individens 
möjligheter till lärande i arbetet (Ellström, 1992; 1996). Hur individen upplever sina 
möjligheter till lärande är centralt. Handlingsutrymmet kan subjektivt upplevas som mer 
begränsat än det reellt är, men det kan också överskattas i förhållande till hur situationen 
objektivt ser ut. Om organisationen enbart ger möjligheter till handlande på lägre nivåer, 
vilket Ellström (1992) menar är närmast regel för tayloristiska företag och organisationer, 
innebär det en stark begränsning i möjligheterna att utveckla ett reflexivt, metakognitivt 
lärande på högre nivå. De olika nivåerna är komplementära till sin natur, och de är i sig 
förutsättningar för olika typer av kunskap. 
 
Lärandet stimuleras på individnivå också av faktorer som status och befordringsmöjligheter. 
Enligt Moxnes (1984) stimuleras intresset för lärande av att den anställde har möjligheter till 
avancemang, att hon uppmuntras att lära, samt får fullt stöd för detta från arbetsledningen. 
Den anställdes status har en reell inverkan på motivationen att lära.  
 
3.2. Personalutbildningen och humankapitalteorin 
Personalutbildning och kompetensutveckling berör inte enbart pedagogiska området, utan har 
en karaktär av tvärvetenskaplighet, då det även berör företags och samhällsekonomiska, 
juridiska och sociala aspekter. Lundgren (1996) menar att det inte går att se på 
personalutbildning och kompetensutveckling i arbetslivet som isolerade från resten av arbets-
marknaden eller utbildningsväsendet. 
 
Personalutbildningsinsatser sker inom företagen med en förväntan om en viss ekonomisk 
avkastning. Resurser, erfarenheter och den kompetens som de anställda för med sig in i 
företaget, brukar kallas för humankapital (Becker i Lundgren, 1996). De satsningar som 
arbetsgivaren gör i form av utbildningssatsningar, generell eller specifik, sker med en 
förväntan om ökad effektivitet och produktivitet. Arbetsgivaren gör även vissa överväganden 
kring utbildningssatsningar, beroende på att den kunskap som individen besitter är personlig, 
bunden till individen. Finns risken att den anställde efter en genomförd personalutbildning tar 
anställning hos konkurrent som kan erbjuda högre lön, uteblir satsningarna på generell 
personalutbildning. 
 
Företagens möjligheter och incitament till personalutbildning påverkas, enligt Lundgren 
(1996), vidare av inre faktorer som informationsstrukturer, löne- och karriärsystem, samt yttre 
faktorer som kunders behov samt politiska beslut, ekonomi, lagstiftning och utbildnings-
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system. Kulturella värderingar och attityder spelar också in i företagens syn på satsningar på 
personalutbildning.  
 
4. Handelsanställdas kompetensutveckling 
 
4.1. Tidigare forskning 
Den tidigare arbetslivsinriktade forskningen kring handelsanställda och lärande är av 
begränsad omfattning och har i första hand rört lärande i och på arbetet, till exempel i form av 
arbetsrotation. Med andra ord har kompetensutvecklingen i stort, eller bristen på sådan, 
indirekt varit föremål för forskning kring arbetsmiljö och företagsekonomi. Danielsson och 
Otterskog (2005) undersökte attityder och beteende till högskoleutbildade chefer inom 
detaljhandeln sett ur företagsledningarnas perspektiv. I denna undersökning framkom en 
tvetydig inställning till högskoleutbildade butikschefer. Å ena sidan fanns hos 
företagsledningarna en verbalt uttalad positiv attityd till högskoleutbildade, å andra sidan fick 
inte detta genomslag i beteendet vid rekryteringar, där tidigare arbetslivserfarenheter från 
handeln samt personliga egenskaper värderades högre. Detta tolkades av Danielsson och 
Otterskog (2005) som att det sammantaget fanns en negativ inställning till högskoleutbildade 
chefer. Finnborn och Mourad (2006) undersökte butiksanställda inom livsmedelshandeln, 
deras erfarenheter av kompetensutveckling. Denna visade att de främst fått sin kunskap från 
annan utbildning än de insatser som gjorts på arbetsplatsen. Framför allt framhölls den 
informella kunskapsförmedlingen i arbetet. Dock ansåg sig de i studien ingående 
respondenterna att de genom de kompetenshöjande åtgärderna fått en kunskap de inte skulle 
ha tillägnat sig informellt, men att denna kunskap var klart avgränsad till vissa typer av 
uppgifter. 
 
Insatser för kompetensutveckling av deltidsanställda och personalutbildning inom handeln har 
till stor del initierats och finansierats av fackliga organisationer och externa intressenter som 
Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsverket, JämO och Arbetsmiljöverket. Definitionen av 
personalutbildning görs i denna undersökning enligt följande: lärarledd undervisning, 
konferenser, seminarier, workshops och studiedagar, introduktionen vid nyanställning samt 
distansundervisning med handledare. Denna utbildning ska helt eller delvis ha bekostats av 
arbetsgivaren (SCB, 2003).  
 
Med kompetensutveckling avses i detta arbete arbetsorganisatoriska, utbildningsmässiga och 
individutvecklande åtgärder som genomförs för att förbättra såväl den arbetsmässiga som 
allmänna kompetensen. Denna kan bekostas av individen, facklig organisation eller 
arbetsgivare. Definitionen är min egen. 
 
4.2. HELA-projektet 
Deltidsanställningar är vanligt förekommande inom handeln. Inom ramarna för HELA-
projektet, vilket genomfördes för att minska deltidsarbetslösheten inom bland annat handeln, 
framkom att arbetsvillkoren och möjligheterna till personalutbildning för de handelsanställda 
varierade stort. Detaljhandeln var klart diversifierad; anställda inom fackhandeln, 
elektronikkedjor och liknande, hade ofta arbetat upp en specifik varukompetens som gjorde 
att dessa av arbetsgivaren sågs som en investering (Westerberg, 2005). Inom de delar av 
detaljhandeln där specialkunskaper om sortimentet inte var nödvändiga, tenderade 
butiksledningen att se de anställda som en kostnad, en utgiftspost. Möjligheterna att få 
kompetensutveckling och personalutbildning var beroende av företagets storlek. Småbutiker 
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saknade ekonomiska möjligheter att ge personalutbildning i samma utsträckning som de stora 
butikskedjorna (Drejhammar & Pingel, 2006).  
 
Inom tidigare nämnda studie, ”En bra affär”, fanns genomgående en positiv inställning till 
kompetensutveckling från såväl arbetsgivarnas sida som de deltidsanställda inom handeln. 
Vad gäller arbetsgivarna, var dessa positivt inställda till utbildningarna så länge de inte 
innebar ekonomiska uppoffringar för dem. Det förändringsarbete som initierades i en enskild 
butik, ledde till att butiker inom samma kedja följde efter och började arbeta aktivt med 
hälsovård, samt förändrade sin syn på de anställda (Westerberg, 2005). I HELA-projektets 
slutrapport diskuteras tänkbara orsaker som kan ha bidragit till att de föreslagna idéerna kring 
kompetensutveckling och organisationsutveckling inte förverkligades; Tidsbrist, 
personalbrist, bristande motivation hos ledningen, för litet handlingsutrymme för den lokala 
butiksledningen, dålig organisation, konservatism samt låg utbildning ansågs som tänkbara 
orsaker. Vägar till att förändra detta fanns i att satsa mer på kompetensutveckling på 
chefsnivå, förstärka den personaladministrativa kompetensen samt öka handlingsutrymmet på 
lokal nivå i det strategiska arbetet (Arbetsmiljöverket, 2006).  
 
4.3. Andra studier kring anställda inom handelssektorn 
Jonsson (2003) pekade i sin kartläggning på att de deltidsanställda inom handeln 
missgynnades när det gäller möjligheter till kompetensutveckling. Såväl 
arbetsgivarorganisationer som Handelsanställdas fackförbund hade uppmärksammat detta 
men utifrån skilda perspektiv. I en rapport från Handelsanställdas förbund (Hedenmo, 1999) 
konstaterades att de ofrivilliga deltidsanställningarna för med sig en kortsiktig planering vad 
gäller personalplanering, samt låga ambitioner i fråga om kompetensutveckling. Det har enligt 
Hedenmo (1999) skett en återgång till en industriell syn, en tayloristisk syn, där den anställde 
ses som utbytbar och arbetsuppgifterna alltmer standardiserats, inom handelns arbetsområde. 
En ökad bredd med arbetsrotation, en större helhetssyn samt delegerat ansvar, ansågs vara 
önskvärt för de handelsanställda, då en arbetsorganisation som utvecklar sina anställdas 
kompetens lättare kan möta förändringar. 
 
I rapporten från Handelsanställdas förbund (Hedenmo, 1999) konstaterades också att de 
anställda inom handel ville kunna utveckla sina färdigheter och sin kompetens. Deras 
möjligheter till detta hade dock skurits ned, vilket gjort att deras erfarenheter inte tagits till 
vara. Detta hade skapat besvikelse och minskad motivation i arbetet. De visstidsanställda, vid 
behovsanställda, samt deltidsanställda hade en sämre tillgång till kompetensutveckling vilket 
gjorde dem sårbara på en föränderlig arbetsmarknad. Den minskade kompetensutvecklingen 
motiverades av arbetsgivarna med att arbetslivet blivit mer dynamiskt. Från arbetsgivarnas 
sida hade upprepade krav om satsningar på specialiserade korttidsutbildningar lagts fram. 
Dessa utbildningar, menade Hedenmo (1999) kunde vara bra för företagen på kort sikt, men i 
ett längre perspektiv gör de organisationen mer sårbar. 
 
Inom ramen för Arbetslivsinstitutets forsknings- och utvecklingsprojekt Kön och Arbete 
genomfördes 2002 en studie i tre livsmedelsbutiker i Östergötland. Det primära syftet med 
studien var att få ökade kunskaper om arbetsmiljön i tre butiker i en livsmedelskedja i 
Östergötland samt att påbörja ett utvecklingsarbete inom de studerade butikerna. Resultaten 
av den inledande studien, visade att kraven på de anställda var höga. Dessa krav 
kombinerades med ett högt tempo, litet inflytande över arbetet samt få möjligheter till 
kompetensutveckling (Drejhammar & Karlqvist, 2004). Möjligheterna att få kompetens-
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utveckling var starkt beroende av vilken befattning den anställda innehade. Butikscheferna 
var den grupp som prioriterats i denna kedja. Den övriga personalen hade önskemål om mer 
kompetensutveckling, vilken sällan erbjöds. Att få bättre tillgång till personalutbildning för 
alla i företaget skulle utveckla organisationen och öka motivationen i arbetet, enligt de 
anställda. I övrigt konstaterades också att möjligheterna till inflytande i arbetet påvisade 
skillnader efter könstillhörighet och organisatorisk placering.  
 
5. Teoretiskt perspektiv 
 
5.1. Ramfaktorteori 
Ramfaktorteorin, eller det ramfaktorteoretiska tänkandet, som initierats av Dahllöf, är i sin 
grund en pedagogisk teori som inledningsvis applicerades på hur ramfaktorerna för 
undervisningsprocessen inom framför allt grund- och försöksskolan under sent 1960-och 
tidigt 1970-tal gestaltade sig. Dahllöf (1999) menar dock att ramfaktorteorin, snarare än en 
teori är ett sätt att tänka kring i grunden pedagogiska problem, alternativt ska uppfattas som 
”ett spektrum av forskningsansatser” (Broady & Lindblad, 1999, s.1). Allt pedagogiskt arbete 
sker inom vissa ramar, som begränsar i olika omfattning för olika aktörer (Gustafsson, 1999). 
Personalutbildning, som all utbildning, sker under inverkan av olika faktorer, på makro -meso 
och mikronivå, historiskt, politiskt - genom olika styrdokument, samt kulturellt. Dessa 
faktorer bildar ramar som påverkar förutsättningarna för utformningen av personalutbildning i 
stort såväl som betydelsen av personalutbildningen för de enskilda handelsanställda. Dock 
varierar också de olika faktorerna och deras betydelse som ramar utifrån vilket perspektiv som 
tas, samt på vilken nivå fenomenet studeras. Det ramfaktorteoretiska tänkandet används här 
för att identifiera de ramarförutsättningar som handelsanställda uppfattar för personal-
utbildning. 
 
Personalutbildning har vissa förutsättningar som omfattar såväl främjande, positiva faktorer 
som hindrande, negativa faktorer, som i sin tur är reella eller upplevda ramar för aktörernas 
handlingar och, i detta fall, som formar de handelsanställdas uppfattningar om personal-
utbildning. Dessa påverkar processen som leder fram till hur anställda inom handeln upplever 
sina möjligheter till personalutbildning och kompetensutveckling. Enligt Gustafsson (1999) 
har den vanligaste strategin vid användandet av ett ramfaktorteoretiskt tänkande varit att utgå 
från lätt utifrån identifierbara ramar och inte från tesen att det finns av aktörerna, upplevda 
ramar som kan vara utslagsgivande för hur de uppfattar personalutbildning. I denna 
föreliggande undersökning är avsikten att ta respondenternas perspektiv vid identifierandet av 
de faktorer som sätter ramarna för de handelsanställdas möjligheter till och uppfattningar om 
personalutbildning. Ramfaktorteorin är till sin natur en ytterst flexibel teori så tillvida att den 
tar hänsyn till den komplexitet av faktorer som påverkar ett fenomen men också det faktum 
att faktorerna förändras, och därmed också ramarna, genom till exempel yttre omständigheter.  
 
Då en forskare kan rikta fokus på vitt skilda problem, finns en fördel med teorin då frågor 
kring ramar, processer och utfall kan behandlas på olika sätt beroende på undersökningens 
utgångspunkt (Dahllöf, 1999). I denna undersökning ska handelsanställdas uppfattningar om 
och möjligheter till personalutbildning studeras. Perspektivet inriktas på mikro- och 
mesonivå, på individ respektive relationer på organisationsnivå, men även ramfaktorer som 
hör hemma på exo och makro nivå beaktas. Det är också rimligt att anta att faktorer på skilda 
nivåer och områden samverkar i processen att skapa möjligheter till personalutbildning, samt 
samverkar i processen som skapar de handelsanställdas upp-fattningar om 
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personalutbildningen. Det kan som exempel röra allt från företagets ekonomiska möjligheter 
eller attityder till att ge personalutbildning, till individuella bakgrundsfaktorer. Det är av 
denna anledning som ramfaktorteoretiskt tänkande är intressant för denna undersökning.  
 
6. Metod 
 
6.1. Litteratursökning 
För att hitta relevant forskning på området har sökningar i Arbline, och Libris genomförts. 
Sökning i Arbline med sökorden handelsanställda, kompetensutveckling, personalutbildning 
och butiksanställda gav noll träffar. En boolesk sökning med samma sökord i databasen 
Libris, som omfattar samtliga forskningsbibliotek i Sverige, gav 742 träffar där ett mindre 
antal träffar kunde ses som relevanta då de behandlade olika aspekter av handelsanställdas 
arbetssituation. Efter en närmare genomgång konstaterades att forskning kring 
handelsanställda främst genomförts inom företagsekonomi, psykologi och sociologi. En 
kompletterande sökning gjordes i början av november 2006 i Libris Uppsök, Arbets-
livsinstitutet samt handelns utredningsinstituts uppsats och rapportbanker med två relevanta 
träffar som resultat. Dessa tas upp i tidigare forskning. 
 
Sökningarna visade vidare att forskningen kring de handelsanställda främst varit inriktad på 
arbetsmiljö och ohälsa, samt arbetets identitetsskapande funktion inom handelsområdet. 
Kompetensutveckling behandlas ofta i förbigående i litteraturen, som en faktor för en 
förbättrad arbetsmiljö och minska skador genom arbetsrotation, som instrument för att öka 
arbetsmotivation och stärka den enskildas status (Hedenmo, 1999). Studier inom det 
pedagogiska området, som fokuserar de handelsanställda på lägre nivåer i hierarkin specifikt, 
och kompetensutveckling eller personalutbildning, har gjorts i begränsad omfattning. 
 
6.2. Förförståelse 
Min förförståelse av ämnet består i att jag under en kortare period varit deltidsanställd inom 
handeln. Jag fick då personliga erfarenheter av kassaarbete och övrigt förekommande 
arbetsuppgifter i detaljhandel, men ingen erfarenhet av personalutbildning då introduktion ej 
gavs vid det aktuella företaget vid denna tidpunkt. Den teoretiska förförståelsen är också 
omfattande genom den litteraturgenomgång som gjorts. Denscombe (2000) menar att 
forskaren måste sätta sin förförståelse inom parentes för att undvika att föra över sitt synsätt 
på respondenter och undersökningsdeltagare. Vissa forskare hävdar att det inte går att bortse 
från förförståelsen, och därför bör forskaren redovisa den så tydligt som möjligt för att läsaren 
ska kunna få en uppfattning av i vilken utsträckning förförståelsen kan ha färgat 
undersökningen.  
 
Information kring företag verksamma inom konfektionshandel inhämtades via hemsidor och i 
årsredovisningar och annat informationsmaterial för att få en bild av de ekonomiska 
möjligheterna till personalutbildning. Detta kan även sägas ligga till grund för min 
förförståelse. 
 
6.3. Forskningsansats  
Den kvalitativa forskningen karaktäriseras av att vara tolkningsinriktad, med en tonvikt på att 
öka förståelsen av den sociala verkligheten som individerna i en viss kontext tolkar den 
(Bryman, 2001). Målsättningen är att beskriva, förstå och förklara mänskliga erfarenheter och 
föreställningar. Starrin (1994) menar att det i denna inriktning finns klara inslag av abduktion, 
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vilket innebär en växling mellan reflektion, teori och empiri vid tolkningen av empiriska data. 
Starrins utgångspunkt i abduktivt tillvägagångssätt är det som enligt min mening ligger 
närmast till hands att använda sig av i detta fall.  
 
Jag har låtit mig inspirerats av den hermeneutiska forskningstraditionen, vilken är inriktad på 
tolkning av texter och utsagor. Genom växling mellan del och helhet, där delarna relateras till 
helheten, i en text skapas förståelse för dess budskap (Alvesson & Sköldberg, 1994). Varje 
företeelse förutsätts äga en ”genomgående helhet av meningar som avspeglar sig i varje 
enskild del” (Alvesson & Sköldberg, 1994. s.121). Vad som är del respektive helhet avgörs av 
utgångspunkten i forskarens problematik. Detta är vad som kallas för meningens koherens, 
eller totalitetsprincipen. 
 
Inom den objektiverande hermeneutiken framhålls att förståelse är en reproduktiv akt, vilket 
betyder att tolkningen blir beroende av forskarens egna referensramar. Detta medför att 
tolkningar aldrig kan få absolut objektivitet, endast en relativ vilket inbegriper förståelsens 
aktualitet och en medvetenhet om förförståelsens betydelse vid de tolkningar som görs. Det är 
dock viktigt att förförståelsen inte får ta överhand i relationen till objektet. Målet är att nå 
empati eller Versthen (Alvesson & Sköldberg, 1994). Jag uppfattade detta som att uppnå en 
förståelse av hur ett visst tankesätt har formats, och vilka uttryck detta tar sig hos individen i 
handling eller utsaga, för att därigenom kunna tolka upplevelser, skeenden och dess betydelse 
för individen. Mot bakgrund av denna skedde tolkning efter hur detta kan ha påverkat 
respondentens uppfattningar om kompetensutveckling och personalutbildning. 
 
Inom denna ansats ses också förförståelsen som ett instrument för forskningsprocessen. Enligt 
detta synsätt kan inte förförståelsen ”sättas inom parantes” på det sätt som en fenomenologisk 
ansats förutsätter, då vi som forskare eller studerande av ett fenomen inte kan bortse från våra 
erfarenheter, värderingar, attityder och åsikter. Dessa bör enligt Sjöström (1994) hellre 
tydliggöras och belysas för att ge möjlighet till prövning av de gjorda tolkningarna mot detta 
för att se graden av förförståelsens påverkan och för att möjliggöra sökandet efter alternativa 
tolkningar (Sjöström, 1994). Systematisk prövning gjordes mot tillgänglig bakgrunds-
information. Det innebar att jag tolkade utsagor i studien mot bakgrund av tidigare forskning, 
litteraturgenomgång, viss bakgrundsinformation kring de berörda företagen och min empiri. 
En växling mellan delarna - de olika intervjutranskriberingarna och helheten - empirin och 
tidigare forskning och min förförståelse gjordes således.  
 
6.4. Metodval 
Som metod för denna studie valdes semistrukturerade intervjuer. Vid dessa utgår intervjuaren 
från frågeområden och fördjupning görs, i detta fall, i vad respondenten finner relevant. Ett 
större antal frågor ställdes upp i intervjuguiden, med avsikt att täcka in så många av de 
relevanta aspekterna för ämnet, som möjligt. Avsikten med detta var att dessa skulle tjäna 
som stöd vid intervjuandet men att möjligheterna till fördjupning, förklaringar och dialog 
bibehölls. Guidens utformning framgår närmare av bilaga två. Enligt Lantz (1993) är det en 
fördel att inledningsvis göra klart för respondenten i vilket sammanhang och mot vilken 
bakgrund som hennes utsagor kommer att förstås. Detta underlättar för en respondent att ta 
ställning till om hon vill medverka i undersökningen eller inte. Därför inleddes varje intervju 
med genomgång av missivbrev (bilaga 1), etiska regler samt att respondenten fick möjlighet 
att ställa frågor kring studien. 
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Innan insamling på fältet påbörjades genomfördes en pilotintervju, med en respondent som 
har mångårig erfarenhet som butikssäljare. Detta för att säkra att intervjuguiden och 
missivbrevet hade fått en relevant utformning för den grupp som studien avsåg. Denna 
föranledde inga ändringar. 
 
6.5. Urval 
Beroende på studiens syfte användes ett lämplighetsurval. Detta innebar att jag engagerade 
respondenterna, vartefter de gjorde sig tillgängliga för intervjuande (DePoy & Gittlin, 1999). 
För denna typ av urval gäller att vissa kriterier ställs upp på förhand för att säkerställa att de 
respondenter jag fått är relevanta för undersökningen. För säljarna sattes kriterierna att de var 
fast anställda, samt varit detta under minst ett år. De skulle vidare ha genomgått någon form 
av personalutbildning under den tid som de haft tillsvidareanställning. Motivet till detta urval 
var att vikarier eller tillfälligt anställda sällan får del av personalutbildning och därför av 
logiska skäl inte kunde komma i fråga som respondenter. Kriterier för respondent i 
ledningsfunktion fastställdes som att denne skulle ha varit anställd i sin befattning, på 
nuvarande arbetsplats under minst ett år. Under denna tid skulle ansvarig ha genomgått 
personalutbildning. Urvalet av respondenter omfattade sju butikssäljare samt en butikschef. 
Av de sju medverkande butikssäljarna uppgav fem att de innehade någon form av 
ansvarsposition, vice butikschef, ekonomiansvarig eller liknande. 
 
6.6. Intervjuareffekten 
Vid kvalitativa intervjuer är forskaren själv det främsta instrumentet, därför är det av vikt att 
hon har en god förmåga till empati. Empati är det yrkesmässiga instrumentet som en forskare 
har att förstå den andre ur dennes perspektiv, enligt Kvale (1997). Det har vid forskning om 
intervjuer framkommit att människor påverkas av intervjuarens person. Framför allt är det 
intervjuarens kön, ålder och etniska härkomst som spelar in i hur villig en respondent är att 
dela med sig av information, samt hur ärliga svar intervjuaren kan förvänta sig att få. Det är 
respondentens uppfattningar, referensramar och eventuella fördomar om intervjuaren som i 
första hand påverkar vilken information som ges. I vilken grad som intervjuarens identitet 
påverkar beror också på hur känslig ett ämne är för en respondent. Ett känsligt tema som 
väcker försvarsmekanismer hos respondenten, ökar risken för att en fråga ska besvaras på ett 
sätt som denne tror är önskvärt från intervjuarens sida. Svaret skräddarsys efter vad 
respondenten tror är ett av intervjuaren önskat svar. Detta är vad som kallas intervjuareffekten 
(Denscombe, 2000). Om detta sker påverkas datakvaliteten i negativ riktning. 
 
7. Analysmetod 
 
7.1. Tillvägagångssätt vid analys 
Vid föreliggande intervjustudie spelades samtliga intervjuer in på band. Anteckningsbok 
användes som ett hjälpmedel för att notera ickeverbal kommunikation, samt som stöd för att 
kunna gå tillbaka till särskilt intressanta utsagor under intervjun och göra fördjupningar i 
dessa. Under den tidsperiod datainsamlingen skedde, gjordes fortlöpande en ordagrann 
transkribering av intervjuerna. En bred högermarginal lämnades för att kunna göra 
anteckningar i ett senare skede. Hela intervjumaterialet lästes igenom två gånger, för att få en 
helhetsbild av insamlade data. Vid andra genomläsningen gjordes marginalanteckningar 
omfattandes meningskoncentrering av längre viktiga utsagor. Meningskoncentrering innebär 
att intervjupersonens uttalanden omformuleras till en mer koncentrerad form men med 
bevarad innebörd (Kvale, 1997). Denna gjordes dock inte helt konsekvent, utan en växling 
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mellan ad hoc tekniker skedde då även utsagor som motsade de linjer som framträdde i 
intervjumaterialet togs med. Således finns en karaktär av ad hoc vid analys. Därefter 
sorterades dessa, tillsammans med kortare innehållsrika uttalanden, efter de teman som 
framkommit vid analys av inledande pilotintervju. Detta gjordes för att ge bättre möjligheter 
att bedöma rimligheten av mina tolkningar, samt för att utvidga grunden för senare 
diskussion. För att underlätta att hitta i materialet, samlades meningskoncentreringar, viktiga 
citat och utsagor, samt intressanta avvikelser för varje respondent på separata ark, en till två 
sidor per intervju. Detta användes senare som underlag för resultat och analys av resultat. 
 
7.2. Validitets och reliabilitetsbegreppens motsvarighet inom kvalitativ forskning; 
Generaliserbarhet, tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet 
Validitet refererar till i vilken utsträckning de resultat du får fram är riktiga och speglar det 
bakomliggande syftet med studien (DePoy & Gittlin, 1999), om en metod undersöker det 
forskaren avsett att undersöka (Kvale, 1997). Valideringen är enligt Kvale (1997) en 
kontinuerlig process som inleds genom tematisering och planering, i själva intervjun, genom 
transkriberingen och analys samt slutlig, övergripande validering av resultatet och genom vad 
som slutligen kommuniceras i rapporten (Kvale, 1997). 
 
Den kvalitativa forskningen karaktäriseras av att den söker det unika i individers upplevelser 
och erfarenheter. Detta medför enligt Lincoln och Guba (refererade av Bryman, 2001) att den 
kvantitativa forskningens kriterier inte är relevanta eller möjliga att tillämpa på kvalitativ 
forskning. De föreslår i stället fyra alternativa kriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmerbarhet. 
 
Tillförlitlighet; gäller om det finns en överensstämmelse med forskarens tolkningar och, i 
detta fall, intervjupersonernas utsagor. Denna säkerställdes genom att existerande regler för 
forskning följdes samt att de tolkningar som gjordes av resultatet i denna undersökning 
prövades genom att flera möjliga tolkningar ställdes mot varandra, för att få fram den mest 
sannolika och den för kontext och utsagan mest trovärdiga tolkningen. Dessa diskuteras mer 
ingående i analyskapitlet för att göra det möjligt för läsaren att värdera studiens tillförlitlighet. 
 
Överförbarhet; kvalitativ forskning fokuserar det kontextuella och unika, meningen, 
upplevelsen och betydelsen av den sociala verkligheten för en individ eller grupp. För att 
avgöra möjligheten till överförbarhet till andra kontexter än den undersökningen avsett, bör 
forskaren ge fylliga och täta beskrivningar för att ge läsaren möjlighet att avgöra en studies 
överförbarhet till andra kontexter. Detta har gjorts i resultat och analysdelen i denna studie. 
 
Pålitlighet; tillförsäkrades genom att ge en så fullständig redogörelse för tillvägagångssätt vid 
forskningens alla faser som möjligt.  
 
Konfirmerbarhet; innebär att forskaren ska bevisa att hon eller han handlat i god tro och inte 
medvetet låtit sina personliga värderingar eller teoretiska inriktning påverka utförandet av, 
resultatet och slutsatserna i studien. Konfirmerbarhet kan säkras genom en av forskaren 
noggrann redovisning av perspektiv, erfarenheter och värderingar som kan ha påverkat 
studieresultatet. En viktig aspekt i den hermeneutiska traditionen, vilken jag låtit mig 
inspireras av vid genomförandet av denna studie, ses sanningen som relativ. Det finns alltid 
ett perspektiv bakom den tolkning som görs, enligt Larsson (1994) är det därför viktigt att 
forskaren redovisar sitt perspektiv och sin förförståelse för att läsaren därefter ska kunna göra 
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en bedömning av de tolkningar som gjorts. Därför har stor vikt lagts vid redovisning av 
förförståelse, ansats och perspektiv i denna studie. 
 
Det bör påpekas att frågor kring kvalitetskriterier för kvalitativa studier har varit föremål för 
diskussion av flera forskare. Larsson (1994) menar att kvalitetskriterierna för kvalitativa 
undersökningar tenderar att i vissa aspekter skilja sig åt mellan olika kvalitativa ansatser, 
medan andra är mer generella till sin natur. Redovisandet av perspektivmedvetenhet 
behandlas olika inom de skilda kvalitativa ansatserna. Dock påtalas vikten av konsekvens vid 
tillämpning av vald ansats, samt att denna redovisas klart. Detta har gjorts ovan. 
 
 7.3. Etiska överväganden 
De forskningsetiska principer som fastslagits av Vetenskapsrådet (2002) kommer under 
studiens genomförande att iakttas enligt följande: 
 
Samtyckeskravet: detta krav tillgodosågs genom att respondenterna i direkt anslutning till 
intervjutillfället informeras om att deltagandet var frivilligt  och att de hade rätt att avbryta 
medverkan när som helst under undersökningens genomförande. 
 
Konfidentialitetskravet: detta krav tillgodosågs genom att alla citat som kunde identifiera en 
deltagare i studien undveks. 
 
Informationskravet: tillgodosågs genom att respondenterna informerades om undersökningens 
syfte och uppläggning i missivbrevet (bilaga 1), samt i direkt anslutning till intervjutillfället. 
 
Nyttjandekravet: detta krav tillgodosågs genom att informationen som framkom i de olika 
intervjuerna endast har använts för denna undersöknings syfte. 
 
8. Resultat 
 
8.1. Butikerna 
I studien finns sex företag representerade av sju butiker. Tre av de ingående butikerna hör till 
två svenska koncerner, och tre ingår i en och samma norska storkoncern inom konfektion. Av 
de tre svenska kedjorna har två mer än 50 års verksamhet bakom sig. Samtliga i studien 
ingående kedjor har nordisk eller europeisk utbredning. 
 
De tre butikerna som representerar den norska koncernen vänder sig till tre olika kund-
grupper: Företag U har enligt respondenten en inriktning mot att sälja kläder till hela familjen 
samt kosmetik och hårvård. Företag V har flickor från 14 år och uppåt som målgrupp enligt 
respondenten. Företag M beskrivs av respondenten som ett ”rocknrollföretag”, målgruppen är 
enligt företagets hemsida killar från 14 till 25 år. 
 
Av de tre svenska kedjorna har två en inriktning på kläder för hela familjen. Företag Y är 
miljöcertifierat och samarbetar med BRIS enligt den medverkande butikschefen. Företag T 
ingår i en stor koncern och är nischat mot barnkläder. Företag P har ett klädsortiment som 
vänder sig till hela familjen samt inom vissa butiker kosmetik.  
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8.2. Säljarna 
Säljarnas bakgrund, ålder, utbildningsbakgrund och inriktning samt yrkeserfarenhet är högst 
varierande. En viss tyngdpunkt på olika handelsinriktade utbildningar alternativt ekonomiska 
utbildningar finns dock bland respondenterna. Genomgående beskrivs också tidigare 
erfarenheter av studier som positiva, då val av studievägar skett efter eget intresse. 
  
8.3. Arbetsvillkor 
Respondenterna omtalar att säljaryrket är långt mer krävande än vad som kan iakttas utifrån. 
Arbetet är dels enligt respondenterna fysiskt tungt, dels ges av en respondent uttryck för att 
det på negativa sidan finns en press genom att hon i sin roll som säljare är ambitiös och alltid 
vill att kunderna ska vara nöjda, vilket inte alltid är möjligt. Denna respondent belyser också 
det faktum att det är en stor konkurrens om säljartjänsterna och hon upplever att man därför 
aldrig kan känna sig säker på att ha sitt jobb. Beroende på detta är det viktigt för henne att få 
utvecklas, eftersom man hela tiden kan bli bättre, och måste bli det för att stå sig i 
konkurrensen. Arbetet beskrivs av respondenterna som tidspressat eller stressigt, vilket i ett 
fall specifikt angavs bero på organisatoriska orsaker, att det till viss del beror på dålig 
framförhållning från företagsledningen.  
 
Arbetstiderna utpekas av respondenterna som något man önskar förändra, om det är möjligt. 
Det ses dock som orealistiskt att kunna åstadkomma någon förändring av detta beroende på 
den rådande konkurrensen i konfektionsbranschen och villkoren inom handeln rent allmänt. 
Detta ses som ett hinder för möjligheterna att ta del av kvällskurser och studier vid sidan av 
arbetet, om man har intresse av det. 
 
Respondenterna påtalar också mer specifikt förekomsten av stress eller tidsbrist i samband 
med olika kampanjer som genomförs. Aktiviteter i butiken ska i största möjliga omfattning 
synkroniseras med exempelvis tv-reklam och reklamutskick.  
 
Respondenten från företag P uttrycker att hon har stor frihet i arbetet, men poängterar 
samtidigt att arbetet ska ske efter vissa koncept, vilket i sig blir en form av styrning. Säljarna 
vid företag Y uttrycker sig på likartat sätt då de poängterar att de har stor frihet i arbetet, inom 
vissa gränser, inom sina företags koncept. Vid närmare reflekterande konstaterar 
respondenterna att arbetet trots allt var ganska styrt. Respondenten från företag U uttryckte 
detta som att ”Vi måste ta egna initiativ men vi är ganska så fria så i vårt arbete. Frihet under 
ansvar. Vi får jobba på med vårt men det ska ju göras och det ska ju vara klart på en viss 
tid.” (Respondent F). 
 
8.4. Organisation 
Inom företag T handhas marknadsföring och ekonomi på tre regionkontor i landet. I butiken 
delar de anställda på ansvar för ordningen men butikschefen har huvudansvaret. Inom den 
norska koncernen hade sverigekontoret en administrativ funktion, löner och liknande handhas 
från detta. Material för eventuell marknadsföring och personalutbildning på arbetsplatsen 
utformas och bestäms från koncernkontoret i Norge.  
 
Samtliga ingående butikskedjor följer en och samma organisering från företagsledningen och 
nedåt till butiksnivå. En central ledning med chef och vice sverigechef följs av ett mellanled i 
form av regionkontor med regionchefer och därefter butikerna med butikschef, vice 
butikschef samt säljare lägst i hierarkin. Därefter finns vissa skillnader i organisationerna. 
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Inom Y har varje säljare ett ansvarsområde förutom sin yrkesroll som säljare. I M har 
butikschef det övergripande ansvaret för löpande redovisningar och liknande, jeansansvariga 
står för jeanssortimentet. Dekoratörsarbetet sköts av en extraanställd som av en slump visat 
sig ha fallenhet för detta, säljarna har annars inget annat ansvar än att sälja, öppna och stänga 
butiken enligt respondenten. 
 
Inom U har man genomfört en omorganisering, tidigare fanns ansvarsområden för alla säljare, 
detta har tagits bort på försök. Endast butikschef och dekoratör har sina fasta arbetsområden.  
 
Kommunikationsvägarna inom företagen beskrivs av respondenterna som snabba inom deras 
företag. De får snabbt feedback via fax och intranät på hur försäljningen går i just deras butik. 
Respondenterna upplever sig peppade av denna information, då den ökar viljan att prestera 
mer hos de yngre respondenterna, samt ger en större känsla av delaktighet enligt de äldre.  
 
8.5. Företagskultur och arbetsplatskultur  
Respondenterna i det svenska företaget Y var fåordiga i sina uttalanden om företagskultur, 
värderingar och rådande normer. Respondenterna från företag Y kom från två olika butiker 
men de gemensamma dragen är att respondenterna upplever att det finns en god gemenskap i 
arbetsgrupperna. En respondent poängterar att företaget vill att personalen ska vara positiv. 
Det är företagets ide, menar hon. Egenskaper som värderas i arbetsgrupperna var hjälpsamhet, 
ärlighet, att vara positiv och att ta ansvar för sitt arbete. Butikschefen från Y poängterar att 
detta är viktigt även om arbetsuppgifterna inte är något man känner för, då detta är en fråga 
om ärlighet mot sina arbetskamrater. 
 
Respondenterna för företag Y anser att företaget är bra på att uppmuntra sina anställda genom 
att uppmärksamma bra prestationer i hela företagskedjan. Detta görs genom presenter eller 
presentkort till sommar och jul till de anställda. Vidare fanns ett individuellt belöningssystem 
inom denna kedja men kraven är så högt satta att det knappt är möjligt att uppnå någon nivå i 
bonussystemen. Vid rekrytering anses inte betygen vara det viktigaste, utan förmåga till social 
kompetens poängteras av butikschefen för Y, samt vad hon får ut av en person i samband med 
anställningsintervjun. Det poängteras av fler respondenter, dock inte alla, att de personliga 
egenskaperna är betydelsefulla vid anställning på deras företag, mer betydelsefulla än betyg. 
Respondenten från företag V menar dock att hennes företag inte alltid varit så noggranna med 
att rekrytera säljare som passar in. Då hon var en av de första som anställdes i sin butik, har 
det varit påfrestande att behöva gå igenom proceduren med misslyckade rekryteringar innan 
den arbetsgrupp som nu finns etablerades. Det framhålls också av respondenterna att det är 
viktigt med en viss typ av personlighet både för att passa in och för att klara arbetsklimat och 
förhållanden, då arbetet ofta är stressigt eller tidspressat. 
 
Inom T finns en bra samanhållning i arbetsgruppen, då den är ett litet team som ställer upp för 
varandra och delar samma humor. Ordningsamhet och hjälpsamhet anses vara viktiga 
egenskaper med tanke på att man är så få anställda. En fördel med hennes butik, enligt 
respondenten E, är att de genom att de är små får en god kontakt med kunderna, på ett annat 
sätt än om de hade varit en större butik. Nackdelen, anser hon, kan vara den tidsbrist som kan 
upplevas vid kundruscher, då inte alla kunder hinner uppmärksammas som hon önskar. 
  
Genomgående anser respondenterna att deras företag är bra på att uppmärksamma prestationer 
genom belöningar på olika sätt. Dessa skiftar dock stort beroende på kedjornas ekonomiska 
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möjligheter, men även beroende på vilken image företaget har. Allt från en back öl till kläder 
och presenter vid jul och till sommaren samt presentkort nämns som belöningar från 
företagen. 
 
Företagen M, V och U tillhör samma koncern, men ges mycket olika förutsättningar 
ekonomiskt. Företag M bedrivs med en stark tyngdpunkt på en rockimage och är enligt 
respondent H ”bara företaget” och inget mer runt omkring. Detta innebär mer exakt att ingen 
marknadsföring finns, utan sortimentet ska sälja sig självt genom att butiken ska ha bra 
personal som tar egna initiativ för att ordna ”events”, konserter och liknande i butikens lokal. 
Såväl företag M som V har som strategi att ordna tävlingar för säljarna för att ”peppa” till 
bättre försäljningsresultat. Priser i dessa kan som exempel vara biobiljetter, konserter och 
liknande på riksnivå.  
 
Butik M har endast två fast anställda samt några extraarbetande säljare. Den personal som 
finns inom klädkedjan M beskriver respondent H som ”kompetent” och ”sjukt trevliga 
människor”. Respondenten menar att inom M är toleransen stor för olikheter men samtidigt 
uppges att ”(…) inte att man måste vara som oss men det finns ändå en inriktning men det är 
en positiv grej, det är inte bortstötande utan kan vara liksom lätt och identifiera sig med 
butiken”. 
 
Respondenten från företag U uttrycker att inom hennes arbetsgrupp tycker man lika och alla 
är lika. Det förekommer inga konflikter, är det något man undrar över eller vill ta upp görs det 
direkt. Dessutom finns det så klara riktlinjer för hur arbetet ska göras och detta skulle ingen 
som är anställd på en fast tjänst ifrågasätta, enligt respondenten.  
 
8.6. Personalutbildningens innehåll och former 
Samtliga representerade svenska företag uppger på sina hemsidor att de värnar om de 
anställdas kompetensutveckling och möjligheter till fortbildning inom företagen. På de norska 
klädföretagens hemsidor finns ingen information om deras inställning till kompetens-
utveckling eller interna utbildningsmöjligheter för personalen omnämnda. I intervjustudien 
framkommer att företagskulturen, företagets image och värderingar, har en stark påverkan på 
innehållet i det som av respondenterna uppfattas som personalutbildning. Respondenterna 
uppger att vad företaget står för, hur kundbemötande ska ske, företagets image behandlats i 
den givna personalutbildningen, oftast i introduktionen. Även hur kedjornas butiker ska 
utformas visuellt återfinns i viss mån i introduktionen.  
 
Vid företag Y hade respondent C genomgått introduktionen i samband med att hon börjat i 
nyöppnad butik inom samma företag som hon varit anställd inom i mer än femton års tid. 
Denna introduktion gavs under två dagar innan butiken öppnades och hade innehållit 
företagets grund, vad företaget står för - dess värderingar - vilken bild företaget vill att 
personalen förmedlar till kunder, ”företagets uppbyggnad ekonomiskt”, försäljning och 
varuexponering. Allt detta är enligt respondenten alldeles för intensivt att ta på så kort tid. 
Hennes arbetsgrupp har även önskat att en uppföljning gjorts efter ett halvår eller liknande. 
Detta hade ännu inte skett drygt ett år efter den nya butiken öppnade. Respondenten har sedan 
tidigare fått en gedigen kompetens genom sin arbetslivserfarenhet, men det hade kanske varit 
nyttigt för den nyanställda personalen att ha fått mer utbildning intensivt under några dagar 
till, menar hon. 
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Den andra inriktningen på personalutbildning är med orientering på de personer som innehar 
någon form av ansvarspost, som ansvarig för jeans, ekonomi, som butikschef eller som vice 
butikschef. Det ges även vid företag Y återkommande utbildningar till butikschef respektive 
dekoratörsutbildning vart annat till vart tredje år. Miljöutbildning ges också för säljarna, då 
företag Y är ISO-certifierat. Inom företag P finns specialkurser för samtliga befattningar, även 
för säljarna. Företaget lägger därmed, enligt respondent A, stor vikt vid att utbilda och öka 
kompetensen för de anställda, även säljarna.  
 
Vid företag V har en utbildning till exponeringsansvarig ägt rum. Den var enligt respondenten 
fri att söka för alla inom företaget, även för säljarna. Hon uttrycker dock att just exponeringen 
borde ha fått ett större utrymme redan vid introduktionen, då en viss osäkerhet kring området 
funnits hos denna respondent. Hon upplever det dock som positivt att det nu sker en sådan 
satsning. Den sker genom att exponeringsansvarig i regionen besöker butikerna för att 
kontrollera varuexponeringen, ge information och råd speciellt avpassat för varje butik. 
 
Vid företag U ges ingen personalutbildning mer än vid introduktionen och nyöppnandet av en 
butik. Introduktionen innehåller bland annat kundbemötande, vilket anses mycket viktigt. 
Därefter får nya säljare lära sig på golvet, direkt av de gamla. Möten kring säsongens varor, 
sker likaså direkt på butiksgolvet. Respondenten i U poängterar att butikens dekoratör får 
utbildning, respondenten har en önskan om att de, vanliga säljare, skulle få lite utbildning i 
detta. Dels för att kunna hjälpa dekoratören i arbetet, dels för att själv få en inblick i varför 
hängning och exponering av varor ska göras på ett visst sätt. Det förekommer också vid 
företag U, att kurser ges i smink, hud och hårvård för säljarna, men då är det inte i 
klädkedjans regi utan på initiativ av de märken företaget samarbetar med inom kosmetik.  
 
Två tredjedelar av respondenterna innehade någon form av ansvarsposition, butikschef, vice 
butikschef eller motsvarighet. Dessa respondenter hade fått ta del av personalutbildning i 
större omfattning, än vad som varit brukligt för de övriga butikssäljarna i de olika kedjorna. 
De säljare som innehar positionen som jeansansvariga i sina butiker, har fått möjlighet till att 
fördjupa sig i trender och jeanssortiment genom studieresor till modevisningar och träffar med 
designers för de märken företaget saluför. De respondenter som innehade vice butikschefs 
position eller som jeansanvarig anser att i den mån de fått någon personalutbildning, har den 
hållit en god kvalitet och gett dem inspiration i det fortsatta arbetet. De av respondenterna 
som inte innehar någon specifikt angiven ansvarstjänst, har dock fått del av personal-
utbildning, dels via intranät och dels via studiedagar, workshops och liknande. 
 
Möjligheterna att få personalutbildning varierar stort, liksom formerna. Arbetet med att ta 
fram material är olika högt prioriterat i de olika företagen. Säljarna ges mestadels utbildning i 
textilkunskap, säkerhet, kundbemötande, varuexponering och marknadsföring. Utbildningarna 
är oftast kortkurser på en halv till två dagar, uppbyggda som workshops eller studiedagar. Vid 
företag P har butikschefen en plikt att se till att alla får den utbildning de har rätt till. Det 
åligger också, enligt respondent A, ett ansvar för butikschefen att få fram dem som har 
förutsättningar att gå långt i företaget. Detta betyder dock inte att karriärmöjligheterna enbart 
finns för de utvalda. Om du som säljare visar intresse, är ambitiös och kan arbeta i högt 
tempo, ger detta också möjligheter att avancera inom företag P. Liknande möjligheter anges 
för personal inom företag Y.  
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I Företag T är personalutbildning via intranätet under uppbyggnad. Andra former för 
personalutbildning i företag T är studiebesök vid Sverigekontoret, för att ge de anställda en 
inblick i organisationen. Den utbildning i företag T som ges via Intranätet har som exempel 
innehåll som sortimentskunskap, sälj och kundbemötande samt säkerhet. Såväl säljaren i 
företag T som P anser att den personalutbildning de givits varit bra och relevant för arbetet. 
Säljaren från T efterlyser någon form av utbildning inom trendanalys, för att kunna ge svar på 
frågor från kunder som undrar vad som ”gäller” vid en viss tidpunkt.  
 
Säljarna ser i många fall inte att de skulle behöva mer personalutbildning än de fått, det görs 
heller aldrig spontant någon djupare analys av respondenterna kring ramar och förutsättningar 
kring personalutbildningen.  
 
8.7. Ledarskapets betydelse för butikssäljarnas möjligheter till personalutbildning 
Butikschefernas vilja att dela med sig av ämnen som tagits upp på personalutbildning har en 
avgörande betydelse för säljarnas möjlighet att få personalutbildning på arbetsplatsen. 
Medvetenheten om att detta innebär en viss makt reflekteras det endast undantagsvis över.  
De initiativ från säljare i ansvarspositioner, som jeansansvarig, underklädesansvarig eller från 
butikschef, som tas för att vidareförmedla kunskaper och erfarenheter från personal-
utbildningen, har likaså de stor betydelse för möjligheterna till personalutbildning. De 
incitament som tas av de ansvariga sker oftast, för övriga säljare, som ”kvällskurser” 
anordnade på arbetsplatsen. De skäl som anges, efter en mer direkt fråga, till att 
personalutbildning för säljare har en så begränsad omfattning, har varit ekonomiska skäl, då 
säljarna anses vara för många och kostnaden blir för hög, om alla ska på utbildning samtidigt. 
Butikschefen relaterar även till administrativa begränsningar i samband med personal-
utbildning för säljarna. Hon menar dock att det kan vara möjligt att genomföra utbildning, om 
personalstyrkan delas upp. Värdet av att ta hand om sin personal uttrycks av respondenterna, 
varav butikschefen i företag Y utvecklar detta genom att ta upp hälsofrämjande åtgärder och 
stressförebyggande utbildning som genomförts. De satsningar som gjorts, har enligt 
butikschefen, varit bra, vilket även visat sig i rent ekonomiska termer. Det poängteras också 
mycket tydligt av butikschefen för Y, att utan säljarna skulle hon inte vara något, eftersom det 
inte går att driva en stor butik på egen hand. Sammanfattningsvis konstateras att säljarna 
gärna vill ha mer personalutbildning, att detta kommit till uttryck inom arbetsgrupperna på 
arbetsplatserna. Båda säljarna från Y berättar att personalutbildning med inriktning på positivt 
tänkande getts och det uppges av den andra säljaren i Y (som arbetar i en konkurrerande 
butik) att detta är en del i företagets ide, som hon uttrycker det. 
 
Vad gäller företagsledningens inställning till personalutbildning för säljarna, råder skilda 
uppfattningar och upplevelser av och kring detta. Det konstateras av säljarna att ledningen 
visar uppskattning för säljarkåren, och således inte demonstrerar någon attityd att säljarna 
skulle vara mindre värda än andra funktioner i företaget. Inom T hade personalen även fått 
möjlighet att besöka sverigekontoret för att lära mer om organisationen. Detta gavs som en 
belöning för ett väl utfört arbete. I anslutning till detta uttrycker respondenten från T att 
attityden från ledningens sida upplevs som att ”de är på samma nivå som vi (butikssäljarna 
,min anmärkning) är”. Det finns ingen upplevelse att ledningen skulle demonstrera sin 
ställning gentemot säljarna på något sätt, utan bemötandet är positivt och respektfullt.  
 
En respondent i ansvarsposition påtalar också att säljarnas funktion är att ”bara sälja, kunna 
öppna och stänga butiken” (Respondent H, Företag M). Genom att de inte har ansvar för 

 18



något annat behöver de inte kunna mer än det. Det finns en tydlig hierarki i hur mycket 
personalutbildning som ges, respondenten i företag M anser att det är butikschefens och 
respondentens ansvar att föra vidare all inspiration och kunskap som man fått i samband med 
modevisningar och möten inom branschen, till säljarna. Samtidigt poängterar samma 
respondent å ena sidan att säljarna uttryckt intresse för att få mer kunskap om sortimentet, och 
då har initiativ tagits av respondenten och butikschefen för att ge mer utbildning till de 
anställda på arbetsplatsen. Å andra sidan menar samma respondent att är de intresserade av 
annat ansvar än säljandet söker de andra befattningar. Denne respondent uttrycker därmed 
åsikten att som säljare är det säljandet som gäller, inget annat. 
 
Respondenterna uppger, med ett undantag, att det inte ges någon organiserad 
personalutbildning specifikt för säljarna. Det finns dock inom de tre svenska företagen 
möjligheter för säljarna, om de önskar utbilda sig vidare för andra positioner inom företaget, 
att göra detta. Respondenterna uttrycker det som att det finns möjligheter att utbilda sig ”om 
man vill bli något högre”. I första hand är det utbildning för dekoratörsyrket eller som 
butikschef som finns att söka. Utbildning för dessa befattningar prioriteras av 
företagsledningarna. De ramar eller begränsningar som anges för att kunna genomföra 
utbildning för säljarna är ekonomiska och administrativa. Säljarna ser i många fall inte att de 
skulle behöva mer personalutbildning än de fått, det görs heller aldrig spontant någon djupare 
analys av respondenterna kring ramar och förutsättningar kring personalutbildningen.  
 
8.8. Säljarnas inställning till personalutbildning 
Säljarnas inställning till personalutbildning är till större delen positivt. En vanlig inställning 
hos respondenterna är att alla vill lära om det ges möjligheter till det. Mer personalutbildning 
skulle uppskattas för möjligheten att komma ut och få träffa andra anställda inom de 
respektive butikskedjorna. Inspiration och kunskap om hur arbetet bedrivs i andra butiker, 
anses av respondenterna som något som skulle vara nyttigt, då man annars lätt blir 
hemmablind av att gå i butik. Det skulle enligt respondenten för U vara bra för butiken om 
någon form av utbyte kunde ske: 
 

En inblick i saker, det tror jag att alla skulle uppleva, att det var skönt 
att få en större, bredda perspektivet, se det från en annan vinkel. Man 
blir väldigt hemmablind när man går så här i en butik. Att få åka runt 
och se andra butiker, det blir ju inte av att man gör på samma sätt 
heller. Deras idéer och få med sig idéer från andra ställen. Det skulle 
nog gynna oss. Det kanske är svårt att organisera det… Det är lätt att 
tycka så här att man skulle få göra det, men det är ju ingen stor grej. 
Men det är ju en kostnad också. 

(Respondent F, företag U ) 
 
Möjligheter till social samvaro och erfarenhetsutbyte mellan butikerna, med anställda inom 
”sin” kedja, är således en del som saknas i många kedjor, och som säljarna vill ha mer av om 
det vore möjligt. Framför allt betonas den sociala aspekten av utbildningstillfällena. Det 
förekommer dock att personalutbildningen uppfattas som för kompakt och inte anses möjlig 
att använda i praktiken: ”Nej, det är bättre att man får erfarenhet. Den utbildningen är mer 
värd - att man får erfarenhet av det man håller på med. Än att börja tänka. Det är mer 
praktiskt än teoretiskt”.(Respondent C, Företag Y) 
 
Samma respondent menar att det är bättre att lära sig lite i taget istället för att köra intensivt, 
vilket enligt henne blir fallet vid personalutbildning. Personalutbildning upplevs av henne 
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som att intensivplugga inför ett prov och då minns man inget efteråt. Hon poängterar dock, att 
de övriga som hon känner till i sin arbetsgrupp är positiva till personalutbildning och har 
önskat sig mer. Därför planerar respondenten, som har en lång erfarenhet inom kedjan och 
kan butikens alla områden, att på eget initiativ genomföra kvällskurser för sina säljarkollegor 
inom butiken. 
 
Respondent A som har längst erfarenhet som säljare menar, att eftersom man inte arbetar på 
samma sätt idag som för 10-15 år sedan finns hos henne ett intresse för att lära mer. Denna 
inställning delas inte av alla på hennes arbetsplats. Det finns ett större intresse för att utöka sin 
kompetens hos de yngre, de nya på arbetsplatsen. Personligen har denna lite äldre respondent 
en mycket positiv inställning till att utbilda sig även privat men anser att arbetstiderna sätter 
vissa gränser för detta. Hon har på eget initiativ gått studiecirkel i data då personal-
utbildningen gett henne inspiration till detta men arbetstiderna begränsar möjligheterna att 
vidare delta i studiecirklar, då dessa ofta ges på kvällstid. Hon försöker dock kompensera 
genom att ta del av så mycket personalutbildning som möjligt, just för att hon tycker om att 
lära. Denna respondent utgör dock ett undantag, då en stor del av respondenterna menar att 
det främst är genom det dagliga arbetet som de lär sig. 
 
På frågan om personalutbildningen påverkat respondenternas intresse för att lära mer på egen 
hand, inom de områden som tagits upp i utbildningen, blir svaren negativa. Dock anser 
respondent T att hon har blivit mer uppmärksam på hur bemötande, attityder och arbetssätt är 
i andra butiker som hon besökt. Hon upplever att genom den utbildning och den erfarenhet 
hon fått i arbetet, har hon börjat fundera mer över dessa frågor. Hon menar dock, att detta 
kanske är mer av en ”yrkesskada” än en effekt av själva personalutbildningen. 
 
8.9. Kompetensutveckling 
Arbetsrotation mellan avdelningarna och kassan, samt informella informationsmöten, där 
personalen får uppdatera sina kunskaper, är de vanligaste formerna för kompetensutveckling. 
Bemanningen i de olika butikerna påverkar inte hur arbetet organiserades. Inom de mindre 
butikerna finns såväl en organisering genom stark specialisering, som inslag av arbetsrotation 
efter behov, med undantag för det ekonomiska ansvaret. Detta ligger hos butikschefen, 
oavsett storlek och organisationsform. Genom detta blir också möjligheterna till andra 
kompetensutvecklande åtgärder än utbildning högst varierande. Inom två av de i studien 
ingående företagen finns möjlighet att byta butik under en period för att skaffa nya impulser 
och idéer utifrån.  
 
9. Analys 
 
9.1. Organisation  
Organisationerna i denna studie har, enligt mina reflektioner, hämtat drag från såväl 
taylorismen som Fayols administrativa principer. Tayloristiska drag finns representerad i 
organisationerna, genom den fokusering på försäljningsresultat och prestationer som 
karakteriserar dessa företag. Respondenterna påtalade att de uppmuntras att ta egna initiativ, 
inom vissa gränser. Resultatet av undersökningen visar, att organisationen inom butikerna 
följer de tayloristiska och administrativa principerna, vilka har en hög grad av styrning och 
kontroll. Säljarna uppgav sig ha en upplevelse av stor frihet att utforma sitt arbete, vilket 
motsägs av att de har noggrant givna skriftliga direktiv för hur de ska handla och agera i olika 
situationer. Detta kan tolkas som att deras handlingsutrymme för egna initiativ är begränsat. 
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Enligt Fayol (1923/1965) ska anställda ges ett så stort handlingsutrymme som möjligt utifrån 
sina arbetsuppgifter, för att öka sin initiativförmåga. Provisionslön och högt ställda krav för 
att få en bonus, tolkas av mig som uttryck för en rationalistisk syn på organisationen. 
Hedenmo (1999) påpekar att det skett en återgång till en mer industriell syn på handeln. En 
tayloristisk-byråkratisk utformning av organisationerna i denna undersökning kan sägas peka 
på tendenser i denna riktning. Respondenterna lägger generellt stor vikt vid ett gott 
samarbetsklimat, att alla på arbetsplatsen ska känna delaktighet i arbetet och organiseringen 
av det samma. 
 
Vidare betonas att egna initiativtaganden värderas högt i arbetsgrupperna. Fayol (1923/1965) 
menar att detta är ett grundläggande mänskligt behov som ska utnyttjas av företagen för dess 
bästa och för de anställdas bästa, enligt hur jag tolkar mina respondenter, också görs, dock 
främst för företagets bästa. Detta är en del även i den tayloristiska arbetsdelningen, där 
initiativ ses som viktigt att arbetaren tar, för att förbättra möjligheterna till att utföra arbetet 
med största möjliga effektivitet (Taylor, 1912/1913). Fayol lägger en mer humanistisk prägel 
på initiativtagande än vad Taylor gör, vilken betonar den ekonomiska aspekten mer klart. Jag 
uppfattar det i min empiri som att denna skillnad finns även mellan de olika i studien 
ingående butikerna. Inom vissa butiker uppfattas egna initiativ ha en bredare innebörd, 
omfattandes handlingar för att främja ett gott socialt arbetsklimat, initiativ till gemenskap och 
omtanke om arbetskamrater såväl som initiativ i själva arbetssituationen. Samtliga ovan 
nämnda faktorer kan ses som uttryck för en organisation enligt tayloristisk-administrativa 
principer. Det poängteras av flera respondenter att de har frihet inom ett visst begränsat 
område, sitt ansvarsområde, att ta egna initiativ inom vissa ramar och givna koncept. Detta 
tolkas som att det finns en brist på autonomi och handlingsutrymme i den existerande 
yrkesrollen, inom en stor del av dagens kedjor. Detta påverkar, enligt Ellström (1992), 
möjligheterna till lärande i negativ riktning. 
 
Det betonas å andra sidan att de upplever att överordnade, ledningen, bryr sig om sina säljare 
och visar uppskattning för deras arbete i form av presenter och uppmuntran. Detta synliggörs 
även i den utsaga som ges av personalchefen, då hon poängterar att säljarnas hälsa är viktig 
och att det tagits initiativ för detta inom kedjan. Hon poängterar också att hon inte ensam kan 
driva butiken. Detta i kombination med den effektivitets- och säljpress som finns tolkar jag 
åter som ett uttryck för taylorism (Taylor, 1912/1913). 
 
9.2. Säljarnas upplevelser av personalutbildning 
Säljarna uppger att de upplever sina möjligheter till personalutbildning som goda, samtidigt 
har inte denna varit av någon större omfattning vid de i studien ingående butikerna. De 
grupper som prioriteras av företagen för personalutbildning är dekoratörer och butikschefer, 
samt övriga funktioner högre upp i hierarkin. Därmed finns en differentiering i synen på de 
inom handeln förekommande olika yrkeskategoriernas behov av personalutbildning. Detta 
kan tolkas som att personalutbildningen sker främst ur ett rationellt perspektiv (Ellström, 
1992), men även ur den synvinkeln att yrkesuppgifterna för säljare inte uppfattas ha så stort 
lärandepotential genom att det är präglat av ett anpassningsinriktat lärande, där 
handlingsutrymmet mestadels inte tillåter mer än ett kunskapsbaserat handlande (Ellström, 
1996). Handlingsutrymme och lärandepotential hör intimt samman enligt Ellström (1996). Jag 
tolkar det som att ledningen uppfattar lärandepotentialen som begränsad för säljarna. Därmed 
skulle det inte finnas några ekonomiska incitament till att genomföra personalutbildning i 
större omfattning för säljarna.  
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Det faktum att butikschefer, personer i ansvarspostion samt dekoratörer ges mer personal-
utbildning än säljarna, tolkas av mig som att dessa har en högre status, vilket ger dessa 
kategorier en maktposition gentemot övriga säljare. Detta betonas genom att säljarna görs 
beroende av dessa personers vilja att dela med sig av sin kunskap.  
 
Generellt sett har butikssäljarna i denna studie en åsikt att de önskar mer personalutbildning, 
vilket sammanfaller med de resultat som Drejhammar och Karlqvist (2004) redovisar i sin 
studie. Företagsutbildningen för säljarna fokuserar dels på värderingar och dels principer för 
kundbemötande samt sortimentskunskap. Denna inriktning på formande efter vissa 
värderingar och en viss kultur, tolkas av mig som uttryck för kontroll gentemot de anställda 
då formandet av den anställde efter en viss av företagsledningen önskvärd kultur fokuserar på 
att bevara rådande strukturer och normer (Abrahamsson och Andersen, 2005). 
Organisationskulturen används i syfte att skapa en viss identitet och roll hos säljarna och 
fungerar därmed som en viss grad kontrollskapande mekanism. Dessa inriktningar är, enligt 
min tolkning av Ellström (1992) representationer av anpassningsinriktat lärande då dessa 
fokuserar på instruktioner och specialiserad kunskap för den befattning säljarna innehar. 
 
9.3. Säljarnas möjligheter till personalutbildning ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 
Vid en tillämpning av ramfaktorteorin (Dahllöf, 1999; Gustafsson, 1999) på butikssäljarnas 
möjligheter och begränsningar till personalutbildning kan dessa beskrivas enligt följande: De 
främjande faktorer som finns för personalutbildning är dels personalens inställning till denna, 
då den är uttalat positiv. Tidigare erfarenheter av utbildning är en viktig faktor för om en 
individ tar till sig kunskap eller inte (Ellström, 1992). Samtliga respondenter talar om sina 
tidigare utbildningserfarenheter som positiva. Detta är främjande faktorer på individ och 
gruppnivå i första hand. Förutsättningarna för personalutbildning av säljarna begränsas 
indirekt av ekonomiska faktorer, då företagen inte ser några större ekonomiska incitament till 
att ge butiksanställda personalutbildning. Möjliga orsaker till detta är yrkets karaktär av 
genomgångsyrke, samt de ekonomiska överväganden som görs vid personalutbildnings-
åtgärder enligt humankapitalteorin (Becker i Lundgren, 1996). Det finns dock tendenser till 
att uppmärksamma säljarnas behov av personalutbildning, främst kunde detta ses i de svenska 
koncernerna där satsningar på personalutbildning via till exempel intranätet gjorts. Detta 
motsäger därför till viss del tolkningen som gjorts ovan. En förklaring kan vara att det på sikt 
verkar komma förändringar i synen på personalutbildningar för säljare men dagsläget visar 
tendenser som talar för den förstnämnda tolkningen. Administrativa faktorer förhindrar 
ytterligare, då ett för stort bortfall ur försäljningssynpunkt skulle bli resultatet om en för stor 
del av personalstyrkan är frånvarande vid ett givet tillfälle. 
 
Dessa faktorer är enligt de anställda möjligen en begränsande ram för företagen. Dessa ses 
som delvis ickereella av de anställda, då de själva inte direkt kunde se några ramar för varför 
de inte kan ges mer personalutbildning. Jag tolkar detta som en fråga om ekonomiska 
prioriteringar från företagens sida, påtvingade beroende på företagens storlek och givna 
budget, eller självvalda genom fokusering på marknadsföring som dock i samtliga fall handlar 
om att maximera försäljningen i enlighet med verksamheternas mål. Tolkningen görs mot 
bakgrund av de utsagor som finns i resultatet. 
 
Främjande faktorer för personalutbildning ses i de initiativ till utbildning av säljarna, som tas 
på arbetsplatsen av butikschef, vice butikschef eller säljare i annan ansvarsposition. Deras 
vilja att dela med sig av sin kunskap och erhållna kompetens har en nyckelroll i säljarnas 
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möjligheter att få personalutbildning. Däri ligger också en adderad maktutövning över de 
underlydande. Den vilja som uttrycks av säljarna själva att lära, om de ges möjligheter till 
detta, är en främjande faktor för att personalutbildning ska kunna ge avkastning i längre 
perspektiv. Lärande är en kontinuerlig, kumulativ process (Ellström, 1996; Lundgren, 1996). 
Då formerna för personalutbildningen var fokuserade på ett anpassningsinriktat lärande 
(Ellström, 1996), inriktade på ett rutinbaserat alternativt regelbaserat handlande tolkades 
detta som att utrymmet för en allsidig kumulativ kunskapsprocess begränsades, möjligen 
omedvetet. 
 
10. Diskussion 
 
10.1 Metoddiskussion 
För studiens genomförande valdes en kvalitativ metod då detta bäst skulle svara upp emot 
frågeställningarna i undersökningen. Vidare genomfördes en semistrukturerad intervju-
undersökning, med syftet att kunna förhålla mig öppen för fördjupningar inom aspekter 
respondenten fann av värde att diskutera mer. I intervjuguiden ställdes upp ett antal frågor 
som skulle tjäna som stöd och vägledning för att kunna fånga upp så många aspekter av 
personalutbildning, organisation, kultur och lärande som möjligt. Detta visade sig vara till bra 
stöd vid intervjuernas genomförande. 
 
Inledningsvis genomfördes en pilotintervju för att säkra förståelsen och relevansen av 
intervjufrågorna. Pilotintervjun fyllde därmed syftet att öka studiens pålitlighet. Denna 
inledande intervju gav inga anledningar att göra ändringar i intervjuguiden eller missivbrev, 
vilket testades på samma respondent.  
 
Som urvalskriterier för säljarna i studien sattes, att de skulle ha varit fast anställda vid 
företaget sedan minst ett år då visstidsanställda, vikarier och timanställda sällan kommer i 
fråga för den eventuella personalutbildning som ges för butikssäljare. Dessa kriterier kan ha 
minskat urvalsunderlaget avsevärt, dels för att organisationerna är magra, dels för att yrket, 
som tidigare nämnts, är ett genomgångsyrke. Kriterierna för urvalet av säljare visade sig dock 
relevanta, då dessa underlättade att få respondenter som besatt den nödvändiga kunskapen för 
att ge fylliga svar om erfarenheter och upplevelser kring personalutbildning. 
 
En stor del av respondenterna i denna studie innehade en ansvarsposition, med antingen 
specifikt ansvar för en viss typ av sortiment eller som vice butikschef. Detta gjorde att de 
säljare som medverkat haft större möjligheter att få del av personalutbildning än vad som 
normalt var fallet för säljare i klädbutiker. De säljare med ansvarsposition, som deltog i 
studien, antog i många fall ett ledningsperspektiv på frågorna. Detta kan ses som en styrka 
med studien, då dessa respondenter dels är säljare och dels kan ta ett uppifrånperspektiv då de 
kommer närmare ledningen och dess villkor och möjligheter. Urvalet av respondenter blev av 
denna anledning inte helt representativ för yrkeskåren. Detta kan då omvänt ha snedvridit 
resultatet i en allt för positiv riktning, då möjligheterna till personalutbildning allmänt är 
sämre för säljarna än för respondenterna i undersökningen.  
 
Vid intervjuandet användes bandspelare för att undvika feltolkningar av respondenterna, samt 
för att ge möjlighet till att närmare analysera och reflektera över respondenternas utsagor 
(Kvale, 1997). Nyanser som inte uppfattades under själva intervjuandet framträdde starkare 
vid genomlyssningarna vilket ökade förståelsen av respondenternas utsagor. Bandspelaren 

 23



upplevdes dock ha en blockerande inverkan på somliga respondenter. Därför har den vid 
några intervjutillfällen slagits av för en kort stund och konversationen har då bytt fokus från 
intervjuämnet till ett mer allmänt samtal, med avsikten att lugna och avdramatisera 
situationen. Under intervjun fanns också en avsikt att föra anteckningar, vilket dock gjordes 
sparsamt för att bibehålla koncentrationen på respondenten. Anteckningar gjordes istället 
direkt i efterhand, i anslutning till intervjun. Dessa tjänade dock sitt syfte att utöka grunden 
för reflektion och analys. 
 
Språket bör inte vara onödigt förenklat, utan i möjligaste mån hållas på respondentens nivå 
(Lantz, 1993). Intervjuaren är i ett överläge, har en maktposition, i förhållande till respon-
denten. Frågor som rörde värderingar, svagheter och styrkor i deras respektive organisation, 
samt vad som premieras, upplevdes av respondenterna som svåra att svara på. Detta kan ha 
berott på att de dels inte reflekterat över ämnet i större omfattning tidigare, dels att 
respondenterna kan ha uppfattat området som känsligt med tanke på lojalitetsaspekten mot 
arbetsgivaren. I en sådan situation kan intervjuareffekten (Denscombe, 2000) ha haft en viss 
inverkan på hur omfattande svaren på dessa frågor blivit.  
 
För att avgöra möjligheten till överförbarhet till andra kontexter än den undersökningen 
avsett, gavs så fylliga och täta beskrivningar som intervjumaterialet tillät. Med utgångspunkt i 
att värderingar, attityder och erfarenheter skapas genom social interaktion mellan individer i 
en unik kontext, vill jag dock hävda att det inte går att generalisera resultatet i denna 
undersökning. Pålitlighet och tillförlitlighet har säkerställts genom en så noggrann 
genomgång av studiens genomförande som möjligt. Alternativa tolkningar samt utsagor som 
motsäger vissa tolkningar läggs också fram, för att ge läsaren en chans till bedömning av 
relevansen i dem. 
 
10.2. Resultatdiskussion 
Jag ville undersöka butikssäljares erfarenheter och uppfattningar om personalutbildning. De 
säljare som medverkade i denna studie ansåg att den personalutbildning de givits varit 
intressant och givande, även om den varit högst begränsad. Respondenterna uttryckte att de 
önskade mer personalutbildning, och lade en stor vikt vid den sociala aspekten av 
utbildningen. 
 
Vissa skillnader finns mellan butikerna i de svenska respektive den norska koncernen. 
Generellt ges i kedjorna inom den norska koncernen utbildning för säljarna främst på 
arbetsplatsen, oftast direkt vid introduktionen. Denna uppfattas som bra, även om det finns 
vissa mindre brister innehållsmässigt. Innehållet i personalutbildningen påverkas av 
företagens image, kultur och värderingar. Detta gäller såväl de svenska kedjorna som de 
norska, men en något större tyngdpunkt på detta uppfattas av mig finnas i de norska kedjorna. 
Inom minst en av de svenska kedjorna finns inslag av mer personalvårdande karaktär i 
personalutbildningen. Denna skillnad mellan de svenska respektive den norska koncernens 
kedjor ger hos mig upphov till vissa reflektioner kring den nationella kulturens påverkan på 
företagskulturen, om det finns några kopplingar mellan dessa som kan förklara skillnaderna i 
innehåll i personalutbildningen.  
 
Respondenterna från de svenska kedjorna hade givits bättre möjligheter till personalutbildning 
än sina kollegor i de norska kedjorna i studien. Variationen i tillgången är stor, både i 
omfattning och i hur den organiseras. Vanligaste sätten att organisera personalutbildningen 
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för säljarna var genom kurser arrangerade på initiativ av butikschef, vice butikschef eller 
annan säljare med ansvar för ett visst sortiment. Satsningar på kurser, vilka även omfattade 
säljarna, via företagens intranät hade gjorts inom vissa kedjor. Dessa satsningar hade fått ett 
positivt bemötande, liksom de övriga initiativ till utbildning, som tagits av överordnade. 
Tillfällena till personalutbildning är i många butiker starkt knutet till hur butikschefer, vice 
butikschefer och andra ansvariga ser på utbildning. I detta ligger, menar jag, en stor grad av 
maktutövning, som tillkommer utöver den som ligger i själva tjänsteutövningen. Att det hos 
vissa säljare i ansvarsposition fanns en medvetenhet om ”kunskapens makt”, detta framkom 
dock endast undantagsvis under intervjuerna. Möjligheten finns att respondenterna var 
medvetna om detta men inte fann något intresse i att diskutera ämnet. 
 
Inom de kedjor som även säljer kosmetik- hud- och hårvårdsprodukter, förekommer kurser 
för säljarna, ledda av företrädare för de märken som saluförs. Detta tas av respondenterna upp 
som personalutbildning. Externa intressenter har på detta sätt möjligheter att styra innehåll i 
personalutbildningen för sina egna syften. Detta är enligt min mening mer att betrakta som en 
form av marknadsföring, så kallad sales promotionaktivitet. Den har dock vissa inslag av 
utbildning, men bekostas inte av arbetsgivaren. Därför skulle det vara intressant att undersöka 
vilka effekter denna typ av aktivitet har på företagsledningarnas vilja eller ambition att satsa 
på personalutbildning för säljarna. Vad blir konsekvensen av dessa utbildningar, för 
personalutbildningarnas utformning och omfattning? Finns risken att företag med samarbets-
partners som använder sig av denna form av säljaktivitet nedprioriterar personalutbildningen 
för säljarna ännu mer? 
 
Personalutbildning för säljare är lågt prioriterat i jämförelse med den omfattning respon-
denterna ger uttryck för att personalutbildningen för butikchefer, dekoratörer och övriga 
anställda i ansvarspositioner har. Vissa tendenser att satsa på utbildning av personalen via 
intranät visar dock att en attitydförändring kan vara på gång även när det gäller möjligheterna 
till personalutbildning för säljarna. Det är dock ett faktum att teoretisk personalutbildning inte 
är nog för att ge individen förutsättningar för ett utvecklingsinriktat lärande. För att detta ska 
komma till stånd krävs också att arbetsplatsen och dess organisering främjar denna process 
(Ellström, 1992). Genom den klart synliga hierarkin för omfattningen av personalutbildnings-
insatser följer således handeln de mönster som kunnat konstateras i studier inom andra 
arbetsområden som sjukvård och industri (se till exempel Ellström och Hultman, 2004). 
 
Resultatet av undersökningen visade att organisationen inom butikerna är inspirerad av de 
tayloristiska och administrativa principerna. Dessa innebär hög grad av styrning och kontroll. 
Säljarna uttryckte dock en upplevelse av att ha stor frihet att utforma sitt arbete vilket 
motsades av att de hade noggrant givna direktiv för hur de ska handla och agera i olika 
situationer. Det syntes vissa initiativ till att öka handlingsutrymmet för de anställda genom 
organisatoriska förändringar som genomförts på en av de undersökta arbetsplatserna, men 
faktum kvarstår att arbetsvillkoren i grunden är präglade av en förhållandevis hög grad av 
styrning för säljarnas del.  
 
Mot bakgrund av detta kan diskuteras varför personalutbildning ska genomföras för andra än 
företagsledningar och anställda i chefsbefattningar. Varför är arbetares situation viktig att 
uppmärksamma? Lundgren (2002) menar att kraven på utbildning har ökat samt att företagen 
beroende på ökad konkurrens och globalisering insett att de måste satsa mer på 
kompetensutveckling. Detta har generellt sin grund i följande: Kunskaper tenderar, beroende 
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på tekniska utvecklingen att bli snabbt föråldrade. Därtill kommer att den demografiska 
utvecklingen ställer högre krav på dem som finns ute på arbetsplatserna att bli mer effektiva 
och produktiva då dessa ska försörja allt fler som lämnar arbetslivet, samt påverkan från 
samhällsteorier kring att kompetensutveckling och utbildning ökar individens välfärd 
(Lundgren, 2002). Det kan diskuteras om detta är helt giltigt för arbetaryrken som säljare men 
då måste perspektivet skiftas. Frågan att ställa blir då om det är sannolikt att en person på 
dagens arbetsmarknad blir kvar inom ett och samma företag eller på samma nivå, hela sin 
yrkesmässiga karriär? Är det helt troligt att arbetsplatsen i fråga inte kommer att förändra 
arbetsrutin eller teknologi för arbetet? Svaret kan inte bli annat än ”nej”. Personalutbildning 
kan, enligt min mening, under dylika omständigheter understödja och underlätta förändringar, 
samt ha en personalvårdande funktion genom att stärka de anställdas självkänsla och 
självförtroende kring sin egen förmåga till lärande, vilket inte bara gagnar individen utan även 
företagen. Detta är kanske att ge personalutbildningens funktion en alltför stor betydelse men 
jag tror den kan bidra till de ovan nämnda positiva effekterna, förutsatt att den blir mer 
kontinuerlig än vad som iakttagits i denna studie. 
 
Som inledningsvis nämndes, har kraven på självständighet hos arbetare ökat, vilket förutsätter 
att förmågan att både inhämta kunskap och att bruka den praktiskt underhålls. Här har 
personalutbildning och kompetensutveckling en viktig uppgift. Det faktum att lärandet är 
ackumulativt (Lundgren, 1996) ger också en anledning till att underhålla lärandeprocessen, då 
den kunskap du har idag är grundförutsättningen för att du ska kunna ta till dig mer kunskap. 
Därför är det, enligt min mening, viktigt att individens lärandeprocess upprätthålls antingen 
av henne själv eller med stöd från arbetsgivaren.  
 
I dagens arbetsliv tenderar endast den redan högt utbildades behov av fortbildning att 
fokuseras av arbetsgivarna. De redan välutbildade yrkesverksamma i akademikeryrken får 
mer personalutbildning, medan arbetare ses som utbytbara. Detta är klart synligt inom de 
villkor som ges säljarna inom handeln. Taylorismen lever, om än i något moderniserad 
tappning. 
 
10.3 Slutsatser  
Studiens avsikt var att undersöka handelsanställdas, i detta fall anställda i klädbutiker, 
butikssäljares uppfattningar om och möjligheter till personalutbildning och kompetens-
utveckling. Dessa var överlag positiva, men högst begränsade både i omfattning och till 
innehåll. Säljarna önskade över lag få mer möjligheter till personalutbildning, då detta 
upplevdes som en möjlighet till att utbyta erfarenheter kring yrket. Således lades en stark 
social aspekt vid personalutbildningens betydelse. Det framkom även att butikschefer och 
dekoratörer samt säljare med viss ansvarsposition prioriterades vid personalutbild-
ningsinsatser. Omfattningen av personalutbildning var också beroende av i vilken 
utsträckning de prioriterade grupperna var villiga att dela med sig av sin kunskap. 
 
10.4. Förslag till fortsatt forskning 
Med tanke på den variation som iakttagits i butikschefers och ansvarigas vilja, möjligheter 
eller förmåga att uppmärksamma säljarnas intresse för personalutbildning ser jag det som 
intressant att undersöka hur butikschefer ser på sin roll som kunskapsförmedlare. Detta kan, 
med tanke på resultatet från denna undersökning, vara nog så relevant att utföra vidare 
forskning inom då denna yrkeskategori har en nyckelroll för medarbetarnas möjligheter till 
personalutbildning. 
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Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning gäller omfattningen och betydelsen av den 
utbildning som ges av externa aktörer mot kosmetik och konfektionskedjorna eller 
motsvarande. Vilken inverkan har samarbetspartners promotionaktiviteter i form av kurser, på 
säljarnas möjligheter till personalutbildning? 
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     Bilaga 1 
 

Till Dig som är handelsanställd! 
 
Jag är en pedagogikstudent på Mälardalens högskola i Eskilstuna, som skriver min c-uppsats 
inom området arbetslivspedagogik. I samband med detta examensarbete ska jag göra en 
intervjustudie med sex säljare inom handel samt en personalansvarig. För att göra denna 
studie behöver jag Din hjälp med detta.  
 
Syftet med studien är att studera handelsanställdas upplevelser och erfarenheter av 
kompetensutveckling. 
Beräknad tidsåtgång för intervjun är 35 minuter. Vid intervjun kommer bandspelare och 
anteckningsbok att användas som hjälpmedel för att detta underlättar bearbetningen av 
intervjuerna samt för att undvika feltolkningar. Banden kommer att raderas när uppsatsen är 
klar och godkänd.  
 
Vidare kommer Din medverkan i studien, samt den information Du gett mig under intervjun, 
att behandlas konfidentiellt. Det innebär att allt Du sagt kommer att behandlas så att ingen ska 
kunna identifiera Dig som deltagare i studien. Det innebär också att ingen annan än jag 
kommer att känna till vilka som medverkat. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och Du 
har full rätt att avbryta Din medverkan när som helst. 
 
Har Du frågor om studien eller vill hjälpa mig genom Din medverkan i studien, kan du 
kontakta mig på följande sätt: 
 
 Telefon 073 - 93 85 333, eller via e-post: pmr99002@student.mdh.se. 
 
Min handledare vid denna studie är : 
Dan Tedenljung vid Mälardalens Högskola 
Dan.tedenljung@mdh.se 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
Med Vänliga Hälsningar  
 
Pernilla Mathsdotter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

       

 29

mailto:pmr99002@student.mdh.se
mailto:Dan.tedenljung@mdh.se


Bilaga 2 
Intervjuguide Handelsanställda 

 
• Presentation av mig själv 
• Missivbrev 
• De etiska reglerna 

 
• Bakgrundsvariabler • Ålder 

• Utbildning 
• Anställningstid 

• Tidigare 
utbildningserfarenheter 

• Kan du beskriva dina tidigare utbildningserfarenheter! 
Har dessa varit positiva? Negativa? 

• Företagskultur och 
organisation 

• Vilken bild hade du av organisationen när du började på
din arbetsplats? 

• Hur är din bild idag? 
• Hur skulle du beskriva ”ditt” företag för någon som inte 

vet så mycket om det!  
• Vad tycker Du om att jobba på Din arbetsplats ? 
• Nämn tre styrkor och tre svagheter med din 

organisation! 
• Om Du fick ändra tre saker i organisationen - vad 

skulle det vara? Förklara varför! 
• Kan du berätta om på vilka sätt din organisation belönar

de anställdas prestationer! Berätta om både de 
informella och formella belöningssystemen (exempel 
genom lön, bekostande av utbildning) 

• Hur organiseras arbetet på din arbetsplats? 
• Vilka egenskaper premieras i arbetsgruppen? 
• Vilka handlingar premieras i arbetsgruppen?  
• Vilka värderingar upplever du finns bland er anställda, 

på din arbetsplats? 
• Hur är förhållandet mellan anställda och ledningen 

inom ert företag? 
• Hur upplever Du att arbetsledningen ser på Er säljares 

möjligheter till kompetensutveckling?  
• Hur upplever Du att arbetsledningen ser på Er säljares 

möjligheter till personalutbildning? Med 
personalutbildning menas organiserade kurser, 
konferenser 

 
• Kompetensutveckling • Vilken kompetensutveckling har du getts i ditt 

nuvarande arbete? 
• I hur stor omfattning? 
• Vilken relevans anser du att den haft för ditt arbete? 
 

• Personalutbildning • Berätta om innehållet i den personalutbildning du 
genomgått: Vad har den innehållit? Vilka styrkor har 
den haft?  

• Vilka svagheter har den haft? 
• Hur ser Du på Dina möjligheter att få 

personalutbildning? Har de varit , enligt din mening, 
goda, dåliga, mycket bra osv? 

• Finns det något du önskar att du fått personalutbildning 
i ? 
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• Vilken inställning till personalutbildning anser du finns 
bland er säljare på din arbetsplats? 

• Vilken betydelse ger ni i Din arbetsgrupp 
personalutbildningen? 

• Hur upplever du den personalutbildning du varit med 
om som handelsanställd? 

• Hur relevant för ditt nuvarande arbete, tycker du att den 
personalutbildning du fått varit? 

• Har personalutbildningen ökat ditt intresse för att lära 
på egen hand? I så fall- i hur stor utsträckning? Inom 
vad? 

• Har den personalutbildning som getts förändrat ditt 
sätt att se på Dig själv och din förmåga att lära? 

• Övrigt  • Har Du något du vill tillägga ? 
• Sammanfatta. 
• Finns möjlighet att återkomma om jag skulle få behov 

av detta? 
• Har Du några övriga frågor? 
• Avsluta intervjun. 

 
I intervjun med butikschef ingick även förutom frågeområdena ovan, följande frågeområden, 
vilka även spontant togs upp av respondenten själv : 

• Företagets historia 
• Företagets image 
• Rekrytering 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


