
Kan lärande rädda retailbranschen?
RÄDDA RETAIL



TACK FÖR HJÄLPEN! 
 
En bra rapport skriver sig inte själv. Här är listan på människor som 
har bidragit till rapporten genom rundabordssamtal eller intervjuer. 
Tack allihop! 

Anna-Karin Danielsson, konsult, Made for Sales
Annie Eriksson, VD, Norrtälje Optik
Dennis Martiz, Learning and Development Manager, Tre
Emma Israelsson, Retail Academy Manager Sverige och Danmark, The Body Shop
Linn Ohlson, People and Culture Manager Sweden, Apoteksgruppen
Lise Wiik, Learning and Development Manager, Kicks
Olle Grönvalls, utbildare och inspiratör, Grönvalls media
Pia Olsson, Head of Learning and Development, Synsam
Sofia Högman, VD, Ping Pong AB / Baloo
Tommie Cau, rådgivare till Ping Pong AB / Baloo



Retail är en bransch i omställning. Förutsättningar, 
krav och behov har ändrats i en rasande takt under 
de senaste årtiondena och ”butiksdöden” har blivit 
ett begrepp som används i media varje gång ännu 
en kedja tvingas stänga butiker eller lägga ner helt. 
Enligt en rapport från Svensk Handel kommer 
antalet anställda i detaljhandeln att minska med  
mellan 19 000 och 41 000 personer fram till 2025.

Övergången till näthandel innebär en helt annan ut-
satthet för internationell konkurrens. Samtidigt ställs 
man inför nya krav från det Svensk Handel kallar 
”Generation Nu”, människor som vuxit upp med in-
ternet och har helt andra krav på smidiga köp och 
snabba leveranser. Även kraven på schysst beteende 
ökar vilket tvingar många företag att kritiskt gran-

UTMANINGAR UPP ÖVER ÖRONEN

ska hur de arbetar och aktivt ta ställning för klimat 
och mänskliga rättigheter. Med digitaliseringen kom-
mer behov av kompetensväxling, krav på teknik och 
digital säkerhet.

Retail har helt enkelt utmaningar upp över öronen. 
Man behöver ställa om från butik till online, möta 
nya krav och förväntningar och i många fall utfors-
ka helt nya affärsmodeller. Behovet av lärande är, 
kort sagt, enormt. Samtidigt drar man ner på antalet 
anställda i butik vilket gör att möjligheten för med-
arbetarna att lära av varandra minskar. Det är dags 
att utforska nya och mer effektiva sätt att lära. 
Den som lyckas kommer att kunna surfa på ut-
vecklingen i stället för att gå under.



”Lärande är en del av 
lösningen på retails 
problem. Det är som Peter 
Senge, organisationsforskaren, 
säger: ’Den enda hållbara 
konkurrensfördelen är en 
organisations förmåga att lära 
snabbare än konkurrenterna.’”

SOFIA HÖGMAN 
VD, Ping Pong och Baloo Learning 



Vad är en lärande organisation? Räcker det med att 
man utbildar kontinuerligt eller krävs det mer? 
 
Olika forskare har lite olika definitioner. Men ungefär 
såhär: I en lärande organisation sker lärandet spon-
tant, där och när det behövs. Alla lär ut och alla lär 
sig. När medarbetare möter problem ska de själva 
inse att de behöver mer kunskap och ta ansvar för 
att skaffa den, ensamma eller tillsammans med 
andra. Man ber en kollega förklara eller, om man är 
flera som behöver lära sig, sätta ihop en kurs. Man 
läser en bok eller går på ett seminarium och sedan 
lär man sina kollegor.

När det fungerar spontant för alla anställda, då 
förändrar det hela organisationen. Den blir mer 
lättrörlig, förändringsbenägen och anpassar sig 

EN LÄRANDE ORGANISATION

i bästa fall automatiskt till 
ändrade villkor. 

En dröm för retail, helt 
enkelt.



VAD VINNER 
RETAIL PÅ
LÄRANDE?



1. ENKLARE OMSTÄLLNING
När ny kunskap sprids på ett snabbt och 
smidigt sätt är det lättare att anpassa 
organisationen till nya villkor och att få hela 
organisationen att gå i takt genom föränd-
ringen. Ökad anställningsbarhet hos upp-
daterade och kunniga medarbetarna får en 
liknande effekt. När alla anställda när som 
helst kan få en ny roll internt eller få 
ett annat jobb utanför organisationen 
blir organisationsförändringar enklare.



2. EN BÄTTRE INTERN  
REKRYTERINGSPROCESS
Mer lärande gör att ni kan rekrytera internt i orga-
nisationen i stället för att alltid behöva plocka nya 
ledare utifrån. Med en intern karriärtrappa drar ni 
dessutom till er fler nya, kompetenta medarbetare. 
När ni rekryterar internt blir kunskapen om verksam-
heten bättre i hela organisationen. Det vinner alla på!



3. MINSKAD  
PERSONALOMSÄTTNING
Hög personalomsättning är ett problem 
inom alla branscher men kanske extra stort 
inom retail. Satsningar på lärande kan öka 
chansen att ni får rätt personal från bör-
jan, och se till att de stannar längre. En bra 
preboarding ger de anställda rätt förvänt-
ningar och minskar risken att ni investerar i 
personer som sedan inte stannar. En studie 
från LinkedIn visar att 94 procent av anställ-
da skulle stanna längre hos en arbetsgivare 
som satsar på deras kompetensutveckling. 



4. MER SÖMLÖST  
PERSONALUTBYTE
När anställda ändå slutar minskar 
kostnaderna om en bra onboarding 
snabbt kan få igång den nya per-
sonalen. Samma sak gäller om man 
har en bra reboarding när medarbe-
tare kommer tillbaka från sjuk- eller 
föräldraledighet.



5. MÖTA  
FÖRVÄNTNINGARNA
Konsumenter är pålästa idag. De har 
ofta kollat upp ert utbud på nätet innan 
de kommer till butiken. Och googlat 
varorna. De förväntar sig att säljarna 
har minst lika stor kunskap som de 
själva. Med kunniga medarbetare kan 
ni leva upp till förväntningarna.



6. BÄTTRE SÄLJARE
Öka kunskapen och därmed sälj, service och kundlojalitet. Att vara 
säljare är inte enkelt och utvecklingspotentialen är stor för den som 
vill satsa på sälj. Utveckla tekniker, öka kunskapen om produkterna 
och se till att medarbetarna kan koppla företagets mål till det som 
händer i butiken dagligen. Kunniga medarbetare gör ett bättre jobb.



7. STÖRRE KUNDNYTTA
Vår värld är komplex. Människor blir stän-
digt överösta med motstridig information 
som gör det svårt att fatta beslut. Vad 
kan jag göra åt klimathotet? Hur äter jag 
nyttigt? Här kan välinformerade säljare 
göra stor skillnad för kunden.



TIPS FÖR 
ÖKAT 
LÄRANDE 
I RETAIL11



1. HA KOLL PÅ  
FÖRVÄNTNINGARNA
Vilka förväntningar har ni på era team 
och medarbetare? Vilket är minimikravet 
för att kunna utföra arbetet på ett bra 
sätt och vad är önskvärt? Ofta finns ett 
glapp mellan förväntningar och verklig-
het eller så är förväntningarna inte till-
räckligt tydliga. Om ni vet precis vad ni vill 
uppnå kan ni göra en långsiktig planering 
för att nå målet. Och mäta era fram-
gångar på vägen.



2. SÄTT ERA BÄSTA 
PÅ ONBOARDINGEN
De som satsar på onboarding ser att 
det får en direkt effekt, inte bara på  
försäljning utan även på personal- 
omsättning. Trots det är onboarding 
fortfarande lågt prioriterat i många  
företag. 

Det finns mycket att vinna på en sömlös, 
välplanerad onboarding som både får 
den nyanställde att känna sig välkom- 
men och ser till att hen snabbt kommer 
in i rutinerna. I stället för att sköta det 
med vänsterhanden, gör som Tre! Sätt 
era bästa utbildare på onboardingen.



”Onboarding är svårt, det handlar 
om att få någon tillräckligt säker 
för att utföra en helt ny arbets-
uppgift. Samtidigt är det bland 
det viktigaste vi gör. Med en bra 
onboarding vet vi tidigare om det 
här är någon vi vill satsa på. Det 
höjer kvaliteten på hela personal-
styrkan. Därför har vi satt våra 
bästa på onboardingen. Det ska ha 
status att jobba med det.”

DENNIS MARITZ
Learning and Development Manager, Tre



3. ANVÄND PREBOARDING
Preboardingen kör igång redan innan en 
nyanställd börjar. Här har ni möjligheten att 
sätta förväntningarna! Många fokuserar på 
företagets ställningstaganden och värde-
ringar men man kan även visa hur arbetet 
fungerar rent praktiskt, presentera med-
arbetare etcetera. Eftersom den anställde 
ännu inte är på plats är det extra viktigt 
att tekniken fungerar smidigt i preboar-
dingen och att ni använder ett verktyg 
som är snyggt och känns lockande.



4. GLÖM INTE REBOARDING
Reboarding innebär att man onboardar personer som 
redan är anställda. Det kan behövas när någon kommer 
tillbaka från föräldra- eller sjukledighet eller när det sker 
stora förändringar i arbetssättet. 
 
En bra reboarding ser till att alla är up to date och att alla 
anställda känner sig välkomna när de kommer tillbaka.



5. FOKUSERA PÅ MÄNNISKORNA
Det är lätt att fokusera på hur tekniken men 
en av de första frågorna som en nyanställd 
ställer sig är inte bara vad utan vem de kom-
mer att jobba med. Därför kan det vara bra att 
presentera personerna som kommer att vara 
viktiga. Vad heter närmsta chefen? Vad heter 

kollegorna? Hur ser de ut, vilka uppgifter har 
de och hur är de som personer? Testa video-
intervjuer i preboardingen, till exempel. Se till 
att den nyanställde känner sig välkommen i 
gänget.



6. VÄLJ RÄTT VERKTYG
Ett modernt, digitalt verktyg är ett måste för den som vill 
satsa på lärande idag. Fysiska kurser kan vara toppen men 
innebär dels kostnader i form av vikarier, resor och boende, 
dels glömmer deltagarna snabbt det de lärt sig. 
 
Lärandet behöver finnas med i vardagen. Det löser ni 
med ett bra digitalt verktyg. Med ett sådant får med-
arbetarna möjlighet till microlearning, det vill säga lära sig 
lite varje gång de har en stund över. På bussen hem, på 
rasten eller mellan två arbetsuppgifter. Dessutom får ni 
mer ut av de fysiska kurserna när ni väl har dem. Med ett 
digitalt verktyg kan ni se till att alla har den kunskap som 
behövs för att hänga med i undervisningen. Efteråt använ-
der ni det för att låta deltagarna upprepa det de lärt sig. 
Tills det sitter. 

Verktyget ska göra det möjligt för medarbetarna att skaf-
fa sig den kunskap de behöver, direkt när de behöver den. 
Rätt kunskap i rätt tid till rätt person, helt enkelt. På ett 
snyggt och roligt sätt.



VÄLJ ETT DIGITALT
VERKTYG SOM ÄR...
SNYGGT: Ett attraktivt verktyg är 
roligare att använda. Glöm gammal, 
trist design. Satsa på nytt och fräscht!

RESPONSIVT: Verktyget ska vara lika 
enkelt att använda på mobilen som 
på plattan och datorn.

INTUITIVT: Det ska vara riktigt 
enkelt att använda, även för newbies!

ROLIGT: Lärande ska vara kul! 
Använd belöningar, gamification 
och peppiga features!

SMIDIGT: Välj ett verktyg som inte 
kräver inloggning och annat krångel.



”Man ska känna  
’Vad kul, jag gör  

en till!’”
PIA OLSSON, Head of 

Learning and Development, 
Synsam



7. SATSA PÅ CONTENT
För att fånga och behålla uppmärksamheten 
behöver ni satsa på ett blandat och kreativt 
content. Blanda text och roliga quiz med rörlig 
bild, tutorials och IRL-events. Blanda kunskap 
med inspiration. Och glöm inte att använda den 
enorma kunskapsbank som medarbetarna är! 
Genom att själva skapa content och hålla kurser 
kan de lära både ledningen och varandra. För 
att det ska fungera är det viktigt att ert digitala 
verktyg är enkelt att använda. Man ska inte 
behöva gå en kurs för att kunna skapa en kurs. 



8. SÄLJ ELLER  
PRODUKTKUNSKAP?
Olika organisationer och olika människor 
har olika styrkor och svagheter. På Kicks 
har säljarna ofta skönhet som intresse och 
därmed stenkoll på produkterna. En sådan 
organisation behöver inte satsa så mycket 
på produktkunskap utan mer på att lära 
ut säljstrategier och att informera om sina 
etiska ställningstaganden. Ett företag som 
Tre, där medarbetarna brinner för sälj, 
behöver mer produktkunskap.  
 
Vad behöver er organisation? Se till att ni 
satsar på det ni behöver mest.



9. UPPREPA, UPPREPA
Repetition är kunskapens moder, sägs det. 
Det ligger något i det. Studier visar att om vi 
inte repeterar det vi lärt oss glömmer vi det 
mesta efter bara ett dygn. Se till att med-
arbetarna får chansen att repetera det 
de lärt sig på nya, inspirerande sätt med 
jämna mellanrum. Och att de när som helst 
kan gå tillbaka och titta på det de lärt sig 
tidigare. Ett bra digitalt verktyg hjälper er 
med det.



10. GLÖM INTE ATT 
RÄDDA VÄRLDEN
Framtiden är gemensam. Alla behöver 
ta sitt ansvar. Många medarbetare och 
kunder är engagerade i frågor som 
klimat, social rättvisa och jämställdhet. 
Att ha säljare som kan informera kunder 
om vilka produkter som är mest klimat-
vänliga eller berätta om hur ni arbetar 
med schyssta villkor är en konkurrens-
fördel. Använd den! Och gör skillnad på 
köpet.



11. BÖRJA IDAG
Utvecklingen går i en rasande 
takt. Vi har inte tid att vänta. 
Den som vill kunna konkurrera 
om kompetens och marknads-
andelar i framtiden behöver 
satsa på en lättrörlig, lärande 
organisation redan nu.





Varför är lärande så viktigt i retail?
Dels för att man har så stor personalomsättning. 
Det blir lätt att man uppfinner hjulet på nytt hela 
tiden och inte lyckas få någon kontinuitet i det man 
gör. Dels eftersom branschen är i en omställning 
som kräver väldigt mycket. Färre människor på 
golvet i butikerna gör dessutom att medarbetarna 
inte kan lära lika mycket av varandra. Man behöver 
hitta nya vägar. Vi ser bland våra kunder att många 
tittar på hur man kan bygga en lärande organisa-
tion med hjälp av nya satsningar och synsätt och 
bra digitala verktyg. Jag tror att det är helt rätt.

Vilken typ av kunskap behövs?
Många tror att det är enkelt att vara säljare. Men det 
finns en enorm utvecklingspotential hos människor 
som jobbar med sälj. På Vizuera jobbade vi myc-
ket med att lära ut ett intäktsfokuserat synsätt och 

att lära medarbetarna att bryta ner nyckeltal till det 
som faktiskt går att åtgärda i butiken. Små saker 
kan göra stor skillnad. Exponering, samexponering, 
bemötande, kundvarv och så vidare. Sedan behöver 
man se till att personalen vet vilka varor som butiken 
tjänar mest på, jobba med merförsäljning… Det finns 
jättemycket att göra!

Vilket är ditt bästa tips?
Att ta lärande på allvar. De här frågorna behöver tas 
högt upp i organisationen, det är leva eller dö-frågor 
för de flesta företag.

Sofia Högman är VD för Ping Pong AB 
och Baloo Learning. Hon har en lång 
erfarenhet av retailbranschen från bland 
annat konsultbolaget Vizuera som 
arbetade med lönsamhetsutveckling hos 
företag som Mio, ICA och Media Markt.

”Det finns en enorm utvecklingspotential 
hos människor som jobbar med sälj.”



TESTA BALOO!
Baloo är verktyget för dig som vill ha ett enkelt, 
snyggt och roligt sätt att lära. Baloo kräver ingen 
inloggning och går att placera var du vill. Kanske i ert 
intranät eller i varför inte i Teams? Med Baloo är det 
lika enkelt att skapa kurser som att gå dem. Och du 
får koll på kompetensnivån med bara ett klick. 

Satsa på onboarding, mikrolärande, just in time 
learning, enkelhet, meetups och bra överblick!

Prova gratis på baloolearning.se


