10 Konkurransefordeler ved å gjennomføre utviklingsprosjekter
på en læringsorientert, fleksibel, effektiv og kunderettet måte

Denne publikasjonen retter seg mot ledere innenfor detaljhandel som ønsker bedre resultater
gjennom å fokusere på et arbeidsmiljø som i stor grad er innrettet mot livslang læring,
forbrukerorientering, fleksibel trygghet og bærekraftig nytenkning og innovasjon.
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Introduksjon
I løpet av de siste tiårene har europeisk detaljhandel gjennomgått dramatiske endringer og har lenge
kjempet for å nå mål om konkurransedyktighet, bærekraft, nytenkning, miljøorientering og et
kompetent personale i et mobilt, fleksibelt og trygt arbeidsmarked.
Nøkkelen til suksess i detaljhandelen vil være avhengig av fleksibilitet og effektivitet i alle ledd av
detaljhandelen. Dette inkluderer overlegenhet i det globale markedet i bruk av teknologi for å kunne
redusere kostnader og dramatisk forbedre kvaliteten på tjenester.
Denne publikasjonen fokuserer først på livslang læring og ferdighetsutvikling som to av de mest
essensielle drivkreftene for konkurransedyktighet, etterfulgt av en beskrivelse av fordelene ved
kunnskapsbasert vekst og kundeorientert fokus, samt valget av innovative løsninger, inkludert
bærekraftig innovasjon og promoteringen av et fleksibelt arbeidsmiljø.
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1. Livslang læring og ferdighetsutvikling i detaljhandelen
Å investere i ferdighetsutvikling kan føre med seg fordeler for bedriften på lang sikt. Opplæring er
selvsagt veldig viktig for detaljhandlere. Det meste av opplæring og utdannelse i detaljhandelen
skjer blant personer allerede ansatt i sektoren. Et unntak er deler av høyere utdanning som tilbyr
utdannelse til en relativt liten gruppe fulltidsstudenter. Mye av opplæringen i sektoren finner sted
internt i bedriftene uten deltakelse fra utenforstående opplæringstilbydere. Likevel, man kan se en
tydelig økning i aktivitet i sektoren ved høyere utdannelsesinstitusjoner og i et antall
kunnskapsnettverk de siste årene. I nesten alle saker er opplæringen basert på en kombinasjon av
undervisning og arbeidserfaring.

Detaljhandlere er anbefalt å styrke investeringen i livslang læring og kompetansen til
arbeidsstokken ved å tilpasse opplæringstiltak til virksomhetens størrelse og produktspekter.
Opplæringstiltak

kan

gi

personlig

opplæring

og

karriereveiledning

som

en

del

av

ansettelseskontrakten og som utgjør en gjensidig forpliktelse til å gjennomføre det som er
nødvendig for møte de bestemte ferdighetskravene. Oppgradering av ferdigheter er ofte en
nødvendighet for å kunne møte endrende krav som kundesettet stiller, og for å kunne videreutvikle
bedriftens organisasjon og prosesser.
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2. Konkurransefordeler ved å gjennomføre utviklingsprosjekter på en
læringsorientert, fleksibel, effektiv og kunderettet måte

 Ta i bruk kunnskapsbasert vekst og kompetanseutvikling
Det er en generell oppfatning at kunnskapen som er etterspurt på de fleste arbeidsplasser er
jobbrelatert kunnskap og kunnskap om produktene og/eller tjenestene som blir tilbudt. Avhengig av
jobben, etterspørres andre former for kunnskap. Eksempelvis gjelder det å forstå relevant lovgiving
for kunder og ansatte, forskrifter om miljøbeskyttelse og avfallshåndtering, aktuell utvikling i helseog sikkerhetsforskrifter, ledelse av kundeforhold, kunnskap om de teknologiske systemene som kan
tas i bruk for å optimalisere verdikjeden, forstå rollen netthandel og digitale løsninger spiller og å
forstå nettbasert kundeadferd. Det blir derfor forventet av detaljhandlere å øke investeringer i
livslang læring og kompetanseutvikling av arbeidsstokken. Det er viktig at opplæringstiltak
tilpasses virksomhetens størrelse og produktspekter.

 Styrking av kompetanse og tilpasningsdyktighet
For detaljhandlere har livslang læring i økende grad blitt viktig for virksomhetene. Denne trenden er
bl.a. drevet fram av europeiske initiativ som legger vekt på viktigheten av at detaljhandlere bygger
kapasitet til å videreutvikle egen karriere og styrke egen kompetanse. Dette for å bli mer attraktive
arbeidstakere for bedriften og for et arbeidsmarked i forandring. Karriereveier er ikke
forhåndsbestemt, men må bygges møysommelig fra begge sider: både fra den enkelte, uavhengig av
om man er student, arbeidssøker, arbeidstaker, eller pensjonist; for bedriften som har bruk for denne
kompetansen; og fra bedriftens side som søker å kunne dra nytte av arbeidstakere som innehar de
etterspurte ferdighetene.

Detaljhandlere burde fokusere på å ansette en økende andel med

kompetanse på netthandel, da omorganisering av detaljhandelen er nødvendig i henhold til
etterspørselen i den digitale økonomien. Dette spenner fra webutviklere til eksperter på sosiale
medier, og fra digital markedsføring til nye forretningsutviklere.
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 Være kundeorientert
«Bedriftene som er smarte kommer til å være veldig transparente og sier «hei kunde, samarbeid
sammen med oss». Bedriftene som ikke er så smarte kommer til å presentere en blankpusset fasade
og later som» (Martin Lindström – markedsføringsekspert og bestselgende forfatter). Kundevalg og
preferanser er blant nøkkelfaktorene for utviklingen av detaljhandelen. Med dagens internett og
informasjonsteknologiske utvikling har kunder mer enn noen gang posisjonert seg som en reell
maktfaktor i markedet. Av den grunn bør det legges stor vekt på informasjonsåpenhet som en viktig
konkurransefaktor. For det første, detaljhandlere må fokusere på å etablere gode kundeforhold for å
sikre at deres varespekter er i tråd med kunders preferanser. Dette gjøres ved å ta hensyn til kunders
tilbakemeldinger – både positive og negative – og på den måten ikke love noe til kunden en ikke
kan levere. For det andre, er det viktig å ta kundenes tilbakemeldinger på alvor og med inn i
markedskommunikasjonen mot enkeltkunder og spesielle segmenter. For eksempel, hvis en kunde
kjøper en PC, settes det neppe pris på å bli tilbudt en til uken etter, men det er mulig at kunden er
positiv til et tilbud om tilleggsutstyr til den nye PC’en.

 Tilby konkurransedyktige og bærekraftige tjenester
Med tanke på at detaljhandelen tilbyr kunder et bredt spekter av produkter, inkludert
husholdningsartikler og matvarer, har detaljhandelen en direkte innvirkning på kunders livskvalitet.
Gjennom de tjenestene detaljhandlere tilbyr, har mange kunder tilgang til produkter fra land
innenfor og utenfor EU, og drar på den måten fordel av det indre markedet. I detaljhandelen kan
konkurransedyktighet styrkes ved å satse på å være langsiktig bærekraftig, ha tettere oppfølging av
kundeadferd og kontinuerlig utvikling av alle typer kunderelasjoner.

Konkurranse innenfor

sektoren kan ikke bare måles etter økonomiske indikatorer. Like viktig kan det være å ha gode
resultater når det gjelder de sosiale, etiske og miljømessige dimensjonene. Detaljhandelen har en
betydelig miljømessig innvirkning både gjennom dens daglige virke og relatert til økt reising som
den generer. Følgelig må detaljhandlere ta sitt samfunnsansvar på alvor og fokusere på å levere
produkter i henhold til bærekraftige forbruks- og produksjonsmodeller.
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 Akseptere og utnytte utfordringene i en digital driftsvirkelighet
Den digitale driftsvirkeligheten har endret den europeiske detaljhandelen dramatisk. Detaljhandelen
må fokusere på å integrere nye teknologier og salgskanaler med bedre utnyttelse av
markedsinformasjon. Verdikjeden kan optimaliseres og gi bedre utbytte, spesielt når det arbeides
mot mindre og spesialiserte kundegrupper. Detaljhandlerens logistikkferdigheter, som er sentral i
sektoren, er en nøkkelkomponent i den digitale økonomien. Netthandel gir mange nye muligheter
for utvikling av kunderelasjoner, også mot helt nye kundegrupper. Ved å ta inn over seg de nye
utfordringene vil den digitale driftsvirkeligheten føre med seg nye forretningsmuligheter både i det
lokale og på det europeiske markedet.

 Se fleksibel sikkerhet som “vinn-vinn for alle”
Å fremme bedre trygghet og fleksibilitet i arbeidsforhold vil være av felles interesse både for
arbeidstakere og arbeidsgivere. Fleksibilitet i arbeidslivet med fleksible avlønningsforhold og
arbeidstid burde bli vurdert som potensielle drivkrefter for en bedrifts konkurransedyktighet. Å
kunne tilby økt sikkerhet og fleksible arbeidsforhold er av interesse for både arbeidsgiver og
arbeidstaker. For ledelsen i detaljhandelen er det behov for fleksibilitet for å kunne bedre
tilpasningsdyktighet, samtidig som de ansatte har behov for økt jobbsikkerhet. Jobbsikkerhet sett fra
et dynamisk perspektiv handler ikke bare om sikkerhet fra å miste jobben. Det handler om å bygge
og bevare personers muligheter til å gå inn i, forbli og å gjøre fremskritt i stillingen sin. For
bedriften er dette en måte å sikre en lojal arbeidsstokk som det er tydelig behov for, for å kunne øke
produktiviteten og styrke markedsposisjonen i et stadig mer konkurranseutsatt marked.

 Ta i bruk bærekraftig innovasjon og utvikling
Bærekraftig innovasjon handler om å skape nye produkter, teknologier og prosesser som genererer
miljømessige og sosiale fordeler i tillegg til økt økonomisk vekst. Detaljhandlere burde være
frampå for å gjøre den europeiske økonomien grønnere ved å redusere karbonavtrykket til bedriften
ved å tilby mer bærekraftige produkter og oppmuntre kunder til å redusere mengden avfall. I tillegg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
Dette prosjektet er finansiert med støtte fra den Europeiske Kommisjon. Publikasjonen reflekterer forfatterens synspunkter, og den
Europeiske Kommisjon kan ikke bli holdt ansvarlig for noen bruk av den informasjon som fremkommer i dette dokumentet.

har detaljhandelen ansvar for å redusere avfallet innenfor sitt eget virkefelt og i de deler av
verdikjeden hvor de har innvirkning som i logistikk, produktdesign, pakking og resirkulering.
Detaljhandlere har et ansvar til å oppmuntre og assistere kunder i å redusere matavfall. Videre kan
man informere kunden bedre om holdbarhetsstempling og hva dette innebærer, samt tips til å
redusere matavfall gjennom for eksempel bruk av handlelister.

 Jakte etter innovative løsninger
Samfunnsmessige endringer og teknologiske forbedringer endrer detaljhandelen voldsomt og
innovative forretningsmodeller blir i økende grad tatt i bruk. Arbeidsformen til den tradisjonelle og
konvensjonelle detaljhandelen er ikke alltid passende i dagens marked. Bedrifter må fokusere på
innovasjon i samarbeid med kunden for å sikre god balanse mellom teknologiske og ikketeknologiske løsninger både i produkt og prosessinnovasjon. Produktinnovasjon er likevel et av
nøkkelaspektene i utviklingen av detaljhandelen. Dette kan både være produktinnovasjon
introdusert på markedet av merkevareprodusenten eller ved å utvikle egne merkevarer. Grunnlaget
for å utvikle egne merkevarer er rent for å kunne etterkomme kunders preferanser. I tillegg søker
detaljhandelen etter innovative løsninger og nye typer produkter som produsentene ikke har utviklet
tidligere. På denne måten styrkes kundelojaliteten og gjør virksomheten mer attraktiv for nye
kunder.

 Effektivisere arbeidsmiljøet
De sosiale og økonomiske endringene detaljhandlere må forholde seg til krever at de tilbyr varierte
og moderne måter å selge og handle værer og tjenester på. Dette fører til økt kundevalgfrihet og
fleksible og bedre jobbmuligheter, spesielt med tanke på ungdom. I tillegg til å sikre inndekning av
ledige stillinger, er det tilsvarende viktig at arbeidsplassene også representerer god kvalitet for de
ansatte. Dette gjelder arbeidsbetingelser så vel som helse- og sikkerhetsforhold slik at bedriften
fremstår som attraktiv og konkurransedyktig. På generell basis, og spesielt i økonomiske
nedgangstider, er det et inntrykk av at detaljhandelen tilbyr forverrede arbeidsbetingelser som
hverken generer kvalitetsjobber eller karrieremuligheter på lang sikt. Likevel, gjennom en god
balanse mellom bedriftens sosiale mål, gode arbeidsbetingelser og nødvendigheten av fleksible
arbeidstidsordninger, blir arbeidsmiljøet mer effektivt og bærekraftig.
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Konklusjon
Denne rapporten har lagt vekt på fordelene bedrifter kan forvente seg ved å ta i bruk prinsippene om
livslang læring, ferdighetsutvikling, kundeorientering, bærekraftig innovasjon og fleksibilitet på
deres arbeidsplass. Å investere i ferdighetsutvikling kan føre med seg fordeler for bedriften på lang
sikt og er essensielt viktig for å øke bedriftens konkuranseevne. Å fremme bedre trygghet og
fleksibilitet i arbeidsforhold vil være av felles interesse både for arbeidstakere og arbeidsgivere og
vil være et konkurransefortrinn for bedriften på lang sikt. En siste nøkkelfaktor for
konkurransedyktighet i detaljhandelen er å fokusere på innovasjon i samarbeid med kunden for å
sikre en god balanse mellom teknologiske og ikke-teknologiske løsninger ved å kombinere produkt
og prosessinnovasjon.
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