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Majoriteten av allt 

lärande på jobbet 

är informellt



Vår syn på lärande på jobbet - en process!
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aktivitet
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mekanism
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utfall/resultat

HUR? VAD?



Lärandemekanismer



Vår utgångspunkt: Varje profession har sina 

speciella viktiga lärandemekanismer
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Vilka är då nyckelmekanismerna i butikschefers 

lärande på jobbet? 

Och hur kan vi stödja detta lärande?



Metod

• Djupintervjuer för att utforska 

hur butikschefer lär sig på 

jobbet

• Intervjuprotokoll baserat på 

de nio lärandemekanismerna

• Åtta fokusgrupper med 

företag för att kartlägga hur 

informellt lärande konkret 

kan stödjas i praktiken

Företag Bransch Verksamhet Säljmetod Antal deltagare

Bergendahls Livsmedel Detaljist B2C 3

Contentor Marknadsföring IT B2B 12

Inter IKEA Systems Möbler och heminredning Detaljist B2C 17

Nederman Ventilation Tillverkare B2B 10

Nederman Ventilation Tillverkare B2B 10

Nowaste logistics Lager och transport 3PL B2B 4

Oriflame Hälsa och skönhet Detaljist B2C 3

Swedish tonic Livsmedel Tillverkare B2B 8

67



Lärande på jobbet: Butikschefer

• Professionens profil

– Flockledare och en stark treenighet mellan butik, butikschef och medarbetare

– Brett spektra av arbetsuppgifter och ett konstant lärande

– Variation i produktsortiment, säsongsinslag, butiksformat och kund- och medarbetarprofiler

– Kompetens inom ekonomi, ledarskap och visuell form

– Professionens kärna: hur kan jag få detta att bli, funka så bra som möjligt när jag inte är 

här?

• Nyckelmekanismer för butikschefers lärande på jobbet

Lärande-
aktivitet

Praktik och repetition
Handledning

Observation och absorption

Lärande-
utfall/

resultat



Butikschefer om: Praktik o repetition

• För att hantera medarbetarsamtal…

• …och odla pedagogiska talanger

ibland så sätter man sig i situationer, speciellt med personal 

som kanske inte alltid är så trevligt, och då är det bra, tror jag, 

att man tränar lite inför sånt. att man tränar med en kollega 

eller nånting

(butikschef)

oftast får vi ju till oss - den här 

saken ska vi göra, och sen får 

man lära ut den.

(butikschef)

man sätter sig inte med en medarbetare om 

man inte är förberedd, och har planerat. 

(butikschef)

De vågar mer för varje gång, få ett större 

självförtroende, och lär sig kommunicera så 

alla förstår, så de lär sig definitivt.

(regionchef)



Butikschefer om: Handledning

• För jämförelser…

• …och att hantera svåra frågor

hur läser jag dom kategorierna, och då om 

man jämför, så klarnar det mkt lättare

(butikschef)

vissa frågor, dom ställer man inte, på mina möten, utan 

man mörkar, så då har jag gjort en mentorplan nu, där jag 

har delat in alla mina butikschefer i mentorskap 

(regionchef)

bolla, jämföra lite siffror, eh, prata om 

fakturor, är dom på rätt månads-..., hur ser 

det ut för dig, eh, så här ser det ut för mig

(butikschef)

…och så kan man ju ha mentorn som 

bollplank när det gäller en kris i form av 

medarbetare går bort, hur ska jag agera 

kring det?

(butikschef)

det är ju många nyckeltal som man kan ha hjälp 

av sin mentor från båda håll. …så att man, ja, 

får , eh, det här med att få en second opinion.

(butikschef)



Butikschefer om: Observation o härmning

herregud, vad häftigt det hade 

varit om man hade fått åka till 

en annan butik och få vara där 

i en vecka. det hade vart, tänk 

vad man hade lärt sig. om jag 

fick åka till en, Coop Extra -

- men, tänk vad jag hade lärt 

mig! jag hade lärt mig vad man 

inte skulle göra, och vad man 

ska göra. tänker jag, så jag hade 

snott massa grejor.

(butikschef)

amen, det är ju allt ju, från 

exponeringstekniker, till prisbilder, till, ja, 

placering, och när i tiden gör man saker 

och ting, ok, varför har man den framme 

nu, ah, vad smart, det har inte jag tänkt på, 

nä just det, då gör jag likadant, så det är ju 

att använda andra så mycket man kan, och 

sno, sno det som är bäst.

(butikschef)

så kan man va ute, i andra affärer, 

eller bara ute på, span och så åh, 

det här hade dom, sådär gjorde 

dom, i en, en typ, och då kan man ju 

lägga till den till sin egen plan man 

har i huvudet

(butikschef)

• Kopiera best practice



Att främja informellt lärande på jobbet - generellt

• En stödjande lärandemiljö…

– … skapar motivation och möjligheter för individen att lära, vilket är 

avgörande då lärande är starkt knutet till individen

– …underlättar för medarbetare och chefer att aktivera lärandeprocessen, dvs 

initiera lärandeaktiviteter som i sin tur triggar lärandemekanismer

• Ett ledarskap som stärker lärandet på arbetsplatsen

– Chefer bör vara förebilder för de lärandeaktiviteter som förespråkas och leva 

som de lär

– Chefer behöver skapa utrymme för lärandeinitiativ som uppmuntrar 

och möjliggör informellt lärande



Exempel på konkreta aktiviteter och initiativ som 

främjar informellt lärande för butikschefer

Lärandemekanism Exempel på lärandeaktiviteter Exempel på lärandeinitiativ

Praktik och 
repetition

”Just do it”
Kom i gång och prova
Öva på kritiska moment

Ge tid för att prova och repetera
Skapa forum där medarbetare kan träna i förväg 
innan skarpt läge

Handledning Identifiera informella mentorer och 
använd dem

Driv/initiera formella mentorsprogram

Observation och 
absorption

Sitt bredvid en kollega en timme
Titta på dokusåpor och betrakta hur 
människor agerar
Studera aktivt hur kollegor gör

Möjliggör för medarbetare att skugga experter i 
professionen eller andra personer i relevanta 
funktioner



Tack till alla som bidragit och alla er som lyssnat!
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