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LEARNABILITY
Utveckla din lärförmåga

Några råd om LEARNABILITY
Del 1 – Varför är det viktigt?
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Snabb förändring av arbeten
Arbete som vi är vana med idag är under snabb förändring. 
Här kommer ett par exempel:

Möt den nya kundmottagaren. Roboten ”Pepper” såldes i 
15.000 exemplar förra året. Pepper kan känna igen känslor 
och används för kundservice i många banker världen över.

Möt den nya kirurgen. Fler och fler landsting använder 
kirurgrobotar. En av anledningarna är att patienter hellre blir 
opererade av en robot än en kirurg.

Redan idag är lastbilar förarlösa på avgränsade områden 
som hamnar och gruvor. 2025 räknar man med användning 
på öppna vägar. Borta är föraren.

På 15 år har försäljningen av resor helt flyttat till webben. 
Ving som hade 75 kontor som mest har nu 1 kontor. Antalet 
anställda i branschen har halverats och de som är kvar 
sysslar med helt andra saker än resesäljaren.

I rask takt förändras bransch efter bransch i grunden. Vi 
handlar våra kläder via webben, butiksdöden är alltmer ett 
faktum. Förändringen av livsmedelsbranschen är i full gång, 
liksom av bank och finans.

På kontoren ersätter RPA (Robot Process Automation) 
rutinarbete. Vi gå in i en tid av stor förändring.
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En tredjedel yrken försvinner
Den snabba tekniska utvecklingen gör att allt fler yrken 
försvinner. Enligt World Economic Forum minskar 
efterfrågan kraftigt för en tredjedel av alla yrkesroller 2018 
fram till  2022.

Det är främst yrken inom administration och kund-
bemötande som påverkas. Exempel är administratörer, 
sekreterare och butikssäljare.

Även yrken som kräver högre utbildning försvinner, t.ex. 
banktjänstemän, finansanalytiker, kommunikatörer och 
revisorer.

Istället får vi nya yrkesroller. Många inom data och IT som 
dataanalytiker, AI specialister, säkerhetsspecialister men 
också roller som arbetar med t.ex. organisationskultur och 
utformning av användarupplevelser.
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Dataanalytiker
AI specialister
Specialister kultur och 
medarbetarupplevelser
Organisationsutvecklare
Designer användarupplevelse
Designer tjänster och lösningar
…

Bokföring och löneadministration
Sekreterare
Banktjänstemän
Informatörer/kommunikatörer
Revisorer
Butikssäljare/kassapersonal
Resesäljare och trafikassistenter
…
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I snitt 40% nya förmågor
Enligt World Economic Forum är 40% av de förmågor som 
gjorde oss framgångsrika 2018 inte relevanta 2022. 

Förutom våra professionella förmågor som t.ex. 
marknadsföring behöver vi lägga till tekniska förmågor som 
t.ex. dataanalys men också mjuka förmågor som kreativitet 
och inflytande.

Exempel på kompetenser med stort behov 2022:
• Kreativitet och initiativ
• Socialt inflytande
• Systemanalys
• Digital förmåga
• Innovation
• Komplex problemlösning
• Kontinuerligt lärande
• Dataanalys
• …

Enligt statistik från bl.a. ATD (Association for Talent 
Development) har vi historiskt lagt ca. 30 minuter per vecka 
för avsiktligt lärande

World Economic Forum räknar nu med att vi till 2022 i snitt 
får lägga till över 100 dagar på omskolning. Omräknat per 
vecka blir det ca 4-5 timmar.
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Från ca 0.5 till 5 timmar per vecka!
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En genomsnittlig svensk lägger 
15-30 minuter per vecka på 
lärande. De här personerna 
lägger 5 timmar.

5 timmars regeln
Den genomsnittlige svensken lägger 15-30 minuter i veckan 
på avsiktligt lärande enligt undersökning gjord av Google.

De här personerna lägger betydligt mer tid. Bill Gates t.ex. 
läser mer än 50 böcker om året. Samma sak med Oprah 
Winfrey, Elon Musk, Warren Buffet och Barack Obama.

Det visar sig att väldigt många framgångsrika personer är 
storläsare. Inte bara det. De lägger också avsiktlig tid på att 
reflektera och att experimentera. 

Det har myntats ett uttryck för det här – ”5 timmars regeln”. 
Det betyder att man lägger minst 5 timmar per vecka för 
avsiktligt lärande.

Lärandet enligt ”5 timmars regeln” består inta bara av att 
läsa. Det inkluderar också att lägga daglig tid på att 
reflektera över arbetet och det man läst. Slutligen inkluderar
det tid för att experimentera runt det man lärt sig.

04 AF/Sifo, Michael Simmons, LinkedIn, Bersin..
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”Heavy Learners” är mer 
framgångsrika
LinkedIn presenterade nyligen en undersökning om vad de 
kallade ”Heavy Learners”. Det är personer som lägger mer än 
5 timmar per vecka på avsiktligt lärande. 7% av de 
intervjuade var ”Heavy Learners”.

Enligt studien är Heavy Learners 74% mer målinriktade i sin 
karriär och utveckling. De vet vart de vill! De upplever sig 
39% mer produktiva och 21% gladare på jobbet.

Korn Ferry har undersökt tusentals chefer för att undersöka 
vilken faktor som mest predikterar framgång.

Den faktor de kommit fram till är ”Learning Agility”. 15% av 
cheferna har den egenskapen. De är 5x mer engagerade i 
jobbet och blir befordrade i dubbelt så hög grad.
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Vad är Learnability?
Korn Ferry definierar sitt begrepp ”Learning Agility” som 
förmågan att snabbt utveckla nya effektiva beteenden 
baserat på nya erfarenheter och kunskaper man gör.

ManPower har myntat ett liknande begrepp: LQ (Learnability 
Quotient) ungefär om IQ eller EQ fast för lärande. De anser 
att det är den viktigaste faktorn att titta på vid rekrytering. 
De definierar LQ som önskan och förmågan att snabbt 
utveckla och anpassa sina förmågor för att fortsätta att vara 
anställningsbar.

Jacob Morgan är kanske den mest kände forskaren runt 
”Future of Work”. Han beskriver hur begreppet ”knowledge
worker” inte längre är relevant. Han vill införa ”learning 
worker”. Det är inte den kunskap vi besitter som avgör hur 
framgångsrika vi är utan hur snabbt vi kan lära och anpassa 
oss.

Satya Nadella har framgångsrikt vänt Microsoft och skapat 
en lärande kultur. Satyas motto var att ändra organisationen 
från ett ”Know it all” till ”Learn it all”.
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It's no longer about what you know, 
it's about how you can learn and 
adapt.”

Morgan Jacob, Future of Work

We need to go from KNOW IT ALL 
to LEARN IT ALL…

Sataya Nadella, Microsoft
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Motivation

Planering

Utbildning Erfarenhet

Socialt Information/
omvärld

Utvärdering

En modell för lärförmåga
Vad innebär då förmågan att lära? Hur gör man rent konkret.

Själv lär jag bäst genom att läsa och sedan pröva i arbetet. 
En kollega lär sig bäst genom att diskutera med insatta 
personer. Ytterligare en kollega går gärna på kurser.

Vi behöver lära oss att använda alla sätt fullt ut.

Vi lär av erfarenheter, genom att utmanas, experimentera, 
reflektera och lära av misstag. 

Vi lär av andra genom att samarbeta, dela kunskaper, hjälpa, 
använda mentorer, få återkoppling.

Vi lär oss mer av utbildningar genom att kurera den stora 
mängden kurser på internet och planera för hur vi omsätter 
kunskapen till nya beteenden.

Vi lär oss genom att utnyttja informationsflödet för att söka, 
skapa mening, dela och tillämpa nya idéer.

Vi planerar lärandet genom att förstå omvärlden, skapa 
utmanande mål, planera in lärandet i vardagen och 
kontinuerligt utvärdera.

Ytterst handlar det om vår motivation att lära och utvecklas. 
Gnistan som tänder vilja att utvecklas. Vårt Growth Mindset.

Läs gärna mer om delarna i kommande skrifter.
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LEARNABILITY
Utveckla din lärförmåga
Läs mer om hur du och din organisation kan utvecklas

https://futurelearningorganisation.com/learnability-utveckla-larformagan-hos-dina-medarbetare/

