
NextMove
Ta fram vision, strategi och handlingsplan för lärande



Varför ta fram strategi och 
handlingsplan för lärande?

• Digitaliseringen ställer allt högre krav på nya förmågor 
hos medarbetare. Reskilling är nu kritiskt för många 
yrkesgrupper.

• Lärande har blivit en ledningsfråga och är avgörande för 
företagets överlevnad.

• För medarbetare är möjligheten att lära och utvecklas 
den viktigaste faktorn för att välja och stanna kvar hos 
en arbetsgivare.

• Hur vi lär har ändrats drastiskt de senaste åren. En 
tilltagande digitalisering av lärande har gjort att vi vill 
lära i arbetet, från omvärlden och från andra.

För dig som leder utvecklingen av lärande i 
organisationen innebär det här stora utmaningar



Resultatet av ett 
strategiarbete

Ett strategiarbete ger din organisation…

• En tydlig vision och konkreta mål för lärandet.
• En strategi med prioriteringar för hur ni når målen.
• En förändringskarta som visar de viktigaste initiativen.
• Argumenten för ledningen samt uppskattning av vinster 

och kostnader



Exempel på upplägg av 
ett strategiarbete

Att genomföra ett strategiarbete är en avvägning mellan 
att stanna upp och förstå omvärldens krav, att förankra i 
organisationen och att samtidigt vara agil och nå snabba 
resultat.

Min erfarenhet är att avgränsa arbetet till ett antal korta 
workshops med väl definierade syften.

Inför varje workshop gör deltagarna förberedelser i form av 
inläsning samt utför uppgifter t.ex. att intervjua eller 
stämma av resultat med intressenter.

Kommande sidor visar arbetet i mer detalj.



Workshop 1:
Introduktion

Ett första steg är att skapa en gemensam syn på vad som 
krävs för att bli en lärande organisation samt förstå 
organisationens nuläge.

Ett bra sätt att inleda är en kartläggning där arbetsgruppen 
skattar nuläge jämfört med best-practice. På workshopen 
diskuteras de viktiga stegen och best-practice för att blir 
en lärande organisation.

Deltagarna reflekterar över nuläge och viktiga gap. Det ger 
underlag till vilken research som skall göras inför 
nästkommande workshop ”Omvärldsanalys” 

Utdrag ur ”Självbedömning lärande organisation”



Workshop 2:
Omvärldsanalys

För att göra strategiska val behövs en djup förståelse för 
de faktorer som påverkar lärandet i framtiden. 

Exempel är organisationens strategi, trender i branschen, 
medarbetarnas behov, påverkan av digitalisering på 
arbetet, ledningens prioriteringar, begränsningar/ 
möjligheter i kultur, policys m.m.

Som förberedelse genomför arbetsgruppen intervjuer med 
viktiga intressenter och läser in artiklar om best-practice. 

På workshopen drar gruppen slutsatser från strategi, 
externa trender och interna faktorer. Slutsatserna 
prioriteras och gruppen påbörjar arbetet med att beskriva 
valda fokusområden med ”från – till”, d.v.s. önskat läge 
jämfört med nuläget.

Exempel på frågor vid en omvärldsanalys



Workshop 3:
Vision & mål

Baserat på insikterna från föregående workshop kan 
gruppen skissa på en vision för lärandet. Det är en bild av 
hur lärande skall ske i organisationen i framtiden.

Jag rekommenderar att skapa konkreta beskrivningar av 
vad visionen innebär för olika intressenter i 
organisationen. Det ligger som underlag till att visualisera 
visionen och för kommunikation.

Med en konsensus om visionen skapar gruppen tydliga 
och mätbara mål, både beteenden och mätbara data.

Efter workshopen är det mycket viktigt att stämma av 
slutsatser, vision och mål med viktiga intressenter.

Exempel material för att förmedla vision



Workshop 4:
Möjligheter och förutsättningar

Med fokusområden, vision och mål har gruppen en bild av 
VARFÖR lärandet behöver ändras och VAD som skall 
göras. Nu kommer frågan HUR?

På den här workshopen analyserar gruppen vad som 
behöver vara på plats för att nå målen. Analysen sker brett 
över på metoder för lärande, kultur, teknologi, arbetssätt, 
förmågor inom L&D och styrning.

Vilka hinder och vilka möjliggörare finns för att nå målen?

Analysen visar vilka initiativ som behöver tas och vilka 
lösningar som behöver vara på plats.

Här är det extra viktigt att visualisera framtida lösningar 
och stämma av med medarbetare och andra intressenter.

Exempel på analys av förutsättningar



Workshop 5:
Förändringskartan

Inför en sista workshop beskrivs initiativen ordentligt. På 
workshopen ser gruppen över beroenden och prioritet 
mellan initiativen. 

Slutligen tar gruppen fram förändringskartan. Den visar 
när i tiden olika initiativ behöver tas och vilken kategori det 
handlar om, t.ex. IT, kultur, metoder, förmågor, 
organisation m.m.

För de första initiativen rekommenderar jag också att ta 
fram tillräckligt underlag för att initiera de projekt som 
behöver startas. 

Underlaget används till den förändringsresa som nu börjar. 
Den handlar om att bygga egen förmåga att driva 
förändringen, hitta och genomföra piloter och att driva 
förändringen mot ledningen. Där det behövs investeringar 
kommer också business case behöva tas fram.



Vill du veta mer?

Kontakta mig för en virtuell fika
Jag har hjälpt många företag som Ericsson, SEB, Scania 
Handelsbanken, Sandvik, ICA, JM, Essity, Skatteverket m.fl. 
med att ta fram sin strategi för lärande. I många fall har jag 
sedan varit med och implementerat initiativen. 

Det gör att jag kan stötta dig i vad som fungerar och vad 
som inte fungerar.

Varför inte ta en förutsättningslös diskussion?

Du når mig på johan.skoglof@futurelearn.se

mailto:johan.skoglof@futurelearn.se

