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plan för att utveckla organisationens lärande  
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Inledning  

Du som arbetar med lärande och utveckling möter idag allt större utmaningar. Kraven 

från ledning och medarbetare ökar samtidigt som metoder och teknik för lärande 

genomgår en stor förändring: 

• Ökad digitalisering leder till omfattande behov av reskilling. 

• För medarbetarna är nu möjligheten att utvecklas och lära allt viktigare. 

• Sättet vi vill lära på har snabbt ändrats. Idag skall det ske socialt, i korta stunder 

och direkt i arbetet. 

• Företag konkurrerar idag med hastigheten att lära. Ledningen vill ha medarbetare 

som är snabba att anpassa sig och lära nytt. 

• Det är svårt att navigera i allt fler nya innovationer inom lärande, speciellt ny teknik 

för lärande. 

Allt sammantaget ställer högre krav på dig som ”ledare för lärande”. Den här e -boken 

består av ett antal artiklar och är tänk att ge dig stöd i hur du kan tänka för att utveckla 

och förbättra lärandefunktionen i din organisation (L&D). 

Jag beskriver anledningarna varför det är viktigt att agera nu, hur du kan förbättra 

effekten av L&D minst 10 gånger och hur du tar fram strategi och handlingsplan för att 

genomföra förändringarna. 

e-Boken består av 4 separata artiklar. Det gör att det finns enstaka avsnitt som kan 

upplevas som upprepning. Inte mycket, men det finns, och det är ju bara att hoppa över. 

Avslutningsvis kan du kartlägga hur långt din egen organisation kommit och jämföra dig 

med andra svenska organisationer. 

 

 

 

 

Publicerat av Johan Skoglöf, maj 2022  
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1.  Kompetensbristen 
kostar 
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Ett accelererande 
kompetensskifte  

Brist på medarbetare med rätt kompetens är en allt större utmaning för många företag. 

Den gör att digitaliseringen går långsammare och att medarbetare är långsammare på att 

dra nytta nya möjligheter. I slutändan att företagets konkurrenskraft försämras.  

För att komma till rätta med kompetensbristen behöver ledare och medarbetare i 

verksamheten själva bli proaktiva och ansvara för att utveckla de förmågor som behövs.  

Hur allvarlig är egentligen dagens kompetensbrist? 

Enligt Svenskt Näringsliv säger 8 av 10 företag att de saknar kompetenser för att utföra 

sin strategi. IT- och Telekombolagen skriver att det saknas 70.000 medarbetare inom 

tech-sektorn, vilket är mycket för en bransch som idag sysselsätter 220.000 

medarbetare.  

Tillväxtverket beskriver att just de företag som växer snabbast, är innovativa och har hög 

grad av digitalisering är de som drabbas mest. Det gör att kompetensbristen hindrar 

digitalisering av näringslivet och därmed konkurrenskraften. 

 

Vad betyder egentligen det här på en konkret plan, för t.ex. en IT-avdelning, eller andra 

funktioner som nu digitaliseras snabbt, t.ex. sälj och marknadsföring: 

• IT-projekt kan inte levereras i den takt som behövs. 

• Digitalisering av produkter, tjänster och processer går långsammare. 
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• Medarbetare har svårt att använda ny teknologi och därmed realisera vinsterna av 

digitaliseringen.  

Medarbetare som inte kan navigera i den nya tekniken och har svårare av att bidra till 

förbättring och innovation. 

o.s.v. 

Exempel 1 

I branscher som handel, bank och liknande konsumenttjänster är trycket stort att sänka 

kostnader och snabba upp processer. Kundservice ersätts av “bottar”, administratörer av 

RPA (Robot Process Automation). Hastigheten på det här stoppas upp av tillgången på 

medarbetare som kan arbeta med automatisering. 

Exempel 2 

Sälj och marknadsföring har revolutionerats de senaste åren med plattformar som 

SalesForce och Hubspot samt nya arbetssätt som “social selling” och “inbound 

marketing”. Att fullt ut förändra arbetssätten leder till stora förbättringar. Hubspot visar 

till exempel ROI på över 200% för de som implementerat de nya arbetssätten. Ändå går 

det trögt med att få säljare att använda möjligheterna. 

Dags att göra något åt 
kompetensbristen  

Så det är dags att ta kompetensbristen på allvar.  

Den vanligaste åtgärden att möta kompetensbristen idag är rekrytering, vilket vi gör i stor 

omfattning. Förra året söktes 7 gånger fler rekryterare på Linkedin än 2020. Rekrytering 

är dock en strategi som möter allt fler problem. 

Det har aldrig funnits mer lediga jobb än nu. Men bara hälften blir fyllda. Samtidigt har vi 

den högsta arbetslösheten på länge. Det finns en obalans mellan kompetenser som 

efterfrågas och kompetensen hos de som är tillgängliga.  

Som jag beskrev ovan går ekvationen inte alls ihop inom IT, där det saknas 70 000 

personer. Enligt IT- och Telekombolagens studie planerar 70% av företagen rekrytera för 

att fylla bristerna, helst universitetsutbildade och helst med flera års erfarenhet. 

Problemet är att det bara examineras 3 000 personer med Universitets- och 

Högskoleexamen per år. Ekvationen går inte ihop. 

Att rekrytera är också dyrt. Inte nog med att det saknas personal under lång tid, vilket 

påverkar digitaliseringen som i sin tur påverkar vinsten. Det kostar också mycket att 

rekrytera. Bersin Deloitte med flera uppskattar kostnaden till mellan 1-3 mkr om 

https://aithority.com/technology/analytics/sales-tech-adoption-key-to-keeping-pace-with-virtual-selling-trends/
https://aithority.com/technology/analytics/sales-tech-adoption-key-to-keeping-pace-with-virtual-selling-trends/
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upplärning, stöd från andra, produktionsbortfall m.m. räknas in. Ett typiskt företag med 

10 000 anställda lägger alltså 1.5–3 miljarder kronor per år för sin personalomsättning 

(genomsnitt är 15%). 

Så ser det alltså ut.  

Att sakna planering över vilka framtida kompetenser som behövs leder till att vi reaktivt 

behöver rekrytera, vilket är kostsamt och svårt.  

Även med planering är ett kompetensskifte omfattande. Ett exempel är IKEA. 

De avskedade för några år sedan 7 500 butikspersonal samtidigt som man behöver 

rekryterade 11 500 inom IT. De arbetar fortfarande intensivt med att lyckas hitta ny IT-

personal genomföra sin digitala transformation. 

 

T a  h j ä l p  m e d  o m s k o l n i n g ?  

En tredjedel av svenska företag tänker omskolning som alternativ till rekrytering. Det har 

lett till framväxten av företag som specialiserar sig på att snabbutbilda personal till nya 

yrkeskategorier, främst IT, s.k. “Coding Boot Camps”. 

I Sverige är Academic Work med AW Academy stora och har de senaste åren utbildat 

2.500 personer till nya yrken inom IT. Ett antal multinationella aktörer som “Le Wagon” 

och “General Assembly” har också etablerat sig i Stockholm. 

De här utbildningarna tar ca. 3 månader och inkluderar omfattande hand-on, verkliga 

projekt och coaching. Flera leverantörer genomför också programmen i större skala 

internt hos företag. 

Med lite mer framförhållning finns alltså möjligheten att omskola eller “reskilla” den egna 

personalen. I varje fall om det är mer generella yrken och oftast inom IT. Det är en stor 

vinst mot att rekrytera. Kostnaden för omskolning 3–6 månader är betydligt lägre än att 
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rekrytera personal. Till att börja med vet vi att vi hittar någon, det är en chansning om vi 

går ut och rekryterar.  

Samtidigt skall det finnas ett program som motsvarar den nya rollen och det är inte så 

säkert. Att anlita externa utbildare innebär också att man missar mycket av det som 

krävs för att bygga förmåga i rollen; organisationens unika arbetssätt, unika system och 

det samarbete som krävs för att leverera i organisationen. 

Det här är ännu mer tydligt vid mindre kunskapslyft där vi upphandlar en kortare 

utbildning externt. Just den typen av engångs-aktiviteter har ganska liten effekt. Om vi 

går en 3-dagarskurs är det mesta glömt veckan efter. Enligt forskning glömmer vi 90% på 

en vecka. För att utbildningen skall fungera är det viktigt att vi använder kunskapen i 

arbetet direkt efteråt.  

 

B l i  m e r  p r o a k t i v  

Hur kan vi bli ännu bättre? Hur kan vi se till att kontinuerligt bygga de förmågor som 

behövs för en snabbt föränderlig verksamhet? 

Svaret är att ledare och medarbetare i verksamheten behöver bli mer proaktiva och ta tag 

i det själva. Det här är inget HR och utbildningsavdelningen kommer att lösa för oss. Inte 

snabbt nog i alla fall. De är oftast underbemannade och saknar resurser. De fokuserar 

vanligen på de absolut mest kritiska behoven och på den infrastruktur som behövs för 

lärande. 

Precis som företag har en utvecklingsprocess, eller en säljprocess, behövs en 

kärnprocess för att hålla skärpan, d.v.s. ha de förmågor som krävs. Samma sak för 
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individen. Enligt många, t.ex. World Economic Forum, är förmågan att lära en av de 

absolut viktigaste för framtiden.  

Vad händer annars? 

Bilden nedan visar ett accelererande gap mellan företag som är snabba på digitalisering 

och att ställa om affärsmodell jämför med snittet. 

 

Företaget AlphaCube jämförde utvecklingen av de 20% mest lönsamma företagen med 

övriga. 2010 tjänade dessa företag 40% mer än genomsnittliga bolag. 

Idag är skillnaden 270%. Nästan 8 gångers förändring på 10 år. 

Utvecklingen har pågått hela 2000-talet med en nedåtgående trend för genomsnittet och 

en alltmer accelererad utveckling för toppen som du kan se i bilden. Denna polarisering 

av lönsamhet (och även börsvärde) har accelererat de senaste 5 åren är givetvis något 

som varje företagsledning funderar över. 

Orsaken är i stort förmågan att driva digitaliseringen i organisationen. Flera studier, bl.a. 

från McKinsey, visar att kulturen och snabbheten att bygga nya förmågor är kritisk för att 

lyckas. Enligt t.ex. BCG lyckas 17% av alla företag med sin digitala transformation, medan 

de som satsar på kultur och förmågor lyckas till 90%. 

Jag brukar prata om Microsoft som ett typiskt exempel på ett företag med en lärande 

kultur. Sedan Satya Nadella blev VD 2014 har han satsat på en lärande kultur under 

devisen “From “know it all” to “learn it all”. Sedan dess har börskursen ökat över 600%. 
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Notera att kursen innan Satya bara ökade med 40% under hela 2000-talet. Som 

jämförelse har Stockholmsbörsen bara ökat 57% de senaste 7 åren. 

Det är lätt att göra som förr, att förbättra lite grann så att vi upplever att vi förändras. Det 

är först i jämförelse med andra som vi ser att vi rör oss i 30 km/h och de andra i 250 

km/h.  

 

B ö r j a  b y g g  f ö r m å g o r n a  i  d i n  
v e r k s a m h e t  n u  

Hastigheten i förändringarna gör att vi kontinuerligt behöver utveckla nya förmågor, som 

organisation och som medarbetare. Det behöver ske proaktivt och inte som en 

överraskning när tekniken ändras. 

Så hur gör vi ständigt lärande och utveckling till en kärnfråga, något som är lika viktig att 

jobba med som agil metodik för IT eller “social selling” för sälj. 

Här kommer några steg att börja med: 

• Steg 1 – Lär medarbetare att lära genom att utnyttja omvärldens 

informationsflöde, lära av erfarenheter i arbetet och av att samarbeta med andra. 

Hjälp varandra inom teamet att hitta kurser, dela kunskaper och råd etc.  

• Steg 2 – Skapa en gemensam portal/ Community för lärande, t.ex. ett Team, eller 

om ni är en större avdelning en gemensam akademi med kurser och innehåll som 

är utvalt för de förmågor olika roller behöver utveckla. Utse experter till att sprida 

kunskaper genom att agera mentorer för andra. 
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• Steg 3 – Bli duktig på att omskola medarbetare. Identifiera nya kompetenser 

organisationen behöver utveckla. Involvera verksamheten att driva omskolning 

genom att skapa projekt och uppgifter, engagera mentorer, tillhandahåll 

information och kunskap. 

• Steg 4 – Gör lärandet till en del av arbetet. Möjliggör ständigt lärande och 

förbättring genom att uppmuntra utmaning och risktagande, experimenterande, 

återkoppling m.m. Skapa tvärfunktionella team som lär av varandra. Bygg in stöd 

och lärande i system. 

Vilka vinster ger det här? 

Ett företag som satsar hårt på lärande är Ericsson. VD Börje Ekholm säger ofta att 

“Learning is not optional”. Man finns bara kvar på marknaden om man lär snabbare än 

konkurrenterna. Förmåga att snabbt anpassa sig och bygga nya förmågor är kritiskt.  

På Ericsson har man etablerat ett stort antal akademier ute i verksamheten. Det gäller de 

stora produktområdena (som till exempel 5G) såväl som funktionerna (t.ex. R&D, Sälj, IT). 

Förändringstakten har varit så hög att det inte fungerat att låta en central HR/ 

utbildningsfunktion ta hand om kompetensutvecklingen.  

Tiden att uppdatera säljare och tekniker på nya teknologier har nu minskat med 80%. Det 

är viktigt eftersom man tidigare bedömde sig missa upp till 5 veckors försäljning vid 

lanseringar p.g.a. tiden att bemästra de nya produkterna/ tjänsterna. 

Andra företag rapporterar motsvarande siffror. Cisco ökade försäljningen med 13% när 

man för några år sedan gjorde en genomgripande satsning på att snabba upp 

kompetensbyggandet på nya produkter.  

Nästa steg  

Att få till förändringar börjar med att värdera lärande, som individ och som organisation. 

Vi behöver få ett ökat lärande att börja hända. 

I kommande kapitel berättar jag hur du som ledare i verksamheten kan ta initiativet och 

bygga förmågor snabbare.   
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2.  Tiodubbla effekten 
av L&D´s insatser  
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En accelererande utveckling  

Utvecklingen inom L&D har varit enorm de senaste 10 åren. Mängder av digitala 

innovationer möjliggör att stötta och skala upp så många fler sätt att lära än via 

utbildningar. Det gör att effekten av arbetet inom L&D kan mångdubblas. Du kan erbjuda 

medarbetare mångdubbelt fler möjligheter att utvecklas och långt mer påverka 

organisationens produktivitet och innovation. 

Det investeras 40 gånger mer i EdTech (teknik för lärande) idag än för 10 år sedan. Det 

möjliggör att stötta och skala upp det informella lärandet och att bättre stötta 

medarbetarnas prestationer. 

Låt mig börja med några exempel: 

• Det var inte länge sedan vi använde heldagar i klassrum för att utbilda på det nya 

systemet. Idag kan utbildningen byggas in i det nya systemet. 

• Förr samlade vi medarbetare i ett rum för erfarenhetsutbyte. Idag kan 

medarbetare kontinuerligt dela erfarenheter i video med kollegor från hela världen 

i Communitys. 

• Förr pratade vi knappt om att lära av informationsflödet. Idag är portaler med 

utvald och relevant kunskap det viktigaste medlet för medarbetare att hänga med i 

utvecklingen. 

I kapitlet beskriver jag hur den här tekniska revolutionen påverkar dig som leder L&D. Hur 

du kan långt mer än tiodubbla L&D’s erbjudande till medarbetarna och därmed effekten 

på verksamheten. 
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Den stora potentialen i att 
utveckla L&D  

D i g i t a l i s e r i n g e n  g e r  n y a  m ö j l i g h e t e r  f ö r  
l ä r a n d e  

Man brukar säga att den tekniska utvecklingen är exponentiell, d.v.s. att det som hänt de 

senaste 10 åren nu händer på 3 år. En konsekvens av det är att halveringstakten på 

teknisk kunskap nu är nere på 2,5 år. En annan konsekvens är att de företag som klarat 

att utnyttja digitaliseringens möjligheter har vidgat vinstgapet mot genomsnittet med 

400% de senaste 5 åren.  

Digitaliseringen har också påverkat lärande. Även här är utvecklingen exponentiell. 

Jämfört med 2010 investerades det förra året 40 gånger mer i EdTech, teknologi för 

lärande. Det har helt ändrat vad vi som arbetar inom L&D kan stötta och nivån på hur vi 

kan skala upp lärandet.  

På samma sätt som många företagsledningar behöver förhålla sig till de disruptiva 

förändringar som digitaliseringen innebär så behöver vi göra detsamma inom L&D. 

Det räcker inte att göra de kurser som erbjuds lite mer engagerande eller att lägga till 

aktiviteter för bättre “learning transfer”. Som ansvarig för L&D kan du nu tänka större. 

U t b i l d n i n g a r  p å v e r k a r  m e d a r b e t a r e s  
p r e s t a t i o n e r  m i n d r e  ä n  d u  t r o r  

Jag börjar med några viktiga fakta om lärande och prestation.  

• 15% av alla som går en kurs tillämpar kunskapen i arbetet (Brinkerhof). 

• 15% av medarbetarnas kompetensbehov stöttas av organisationens 

kurserbjudanden (LinkedIn). 

• Mindre än 15% av allt lärande är formellt, d.v.s. kommer sig av kurser (Jay Cross).  

• Mindre än 15% av medarbetares prestationer i jobbet beror på deras kunskaper 

(Tony Driscoll) 

Siffrorna varierar förstås mycket, t.ex. visar en nylig studie från OECD att bara 4% av vårt 

lärande är formellt. Tvärtom, för medarbetare som behöver omskolas är andelen formellt 

lärande troligen väldigt hög. Jag medger också att jag blandar äpplen och päron en 
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del. Min poäng är dock att visa att det finns mycket att vinna på att höja blicken bortom 

fokus på kurser. 

 

I bilden har jag satt samman siffrorna så att vi kan jämföra kursens del av medarbetarens 

prestationer i arbetet. Den blir ganska liten. Den visar också en annan sak. Att lägga allt 

fokus på utformning av utbildningar ger en ganska liten effekt i det stora hela. En 

satsning på Communitys och kunskapsdelningen ger troligen betydligt mer effekt eller att 

bygga in stöd i system och processer, s.k. Performance Support. Därmed inte sagt att 

företag skall sluta med kurser. 

D u  k a n  m i n s t  t i o d u b b l a  e f f e k t e n  a v  
i n v e s t e r i n g a r  i n o m  L & D  

Låt mig ge några flera konkreta exempel innan jag går vidare: 

• Enligt arbetsförmedlingen lägger den genomsnittlige svensken 15–30 minuter på 

lärande i veckan. De 10% som lägger mest tid (> 5 timmar) är 39% mer produktiva.  

• Enligt en OECD rapport är anställdas kompetenser en viktig förklaring till varför 

toppföretagen i en bransch är 8 gånger mer produktiva än botten. 
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• Vinsten per anställd i typiska svenska industriföretag är ca. 300 tkr per anställd. 

För Microsoft, en organisation som aktivt arbetar med och en filosofi kring 

lärande, är vinsten per anställd 6 mkr per anställd. 

OK, det är en hel del siffror. Här kommer en till. Skillnaden mellan att fokusera på 

“prestationer i arbetet” och “traditionell kursverksamhet” är mycket stor. Om jag 

multiplicerar 15% fyra gånger som i bilden som blir skillnaden 2 000 gånger!  

“Så kan man ju inte räkna”. Kanske inte, men säg 10 då. Du får ut 10 gånger mer effekt 

om du jämför effekten att ge en kurs där experter förmedlar med ett lärande som sker 

kontinuerligt i arbetet, där prestationsstöd är inbyggt i arbetet, där processer och system 

är optimerade för prestationer, teamet stöttar varandra att, ledare motiverar etc. 

Det finns helt enkelt ett enormt utrymme för förbättring. Så låt oss gå igenom 

möjligheterna i 3 steg. 

Steg 1 - Erbjud effektiv 
utbildning  

Vad är effektiv utbildning? Det kan säkert definieras på olika sätt. Några faktorer jag vill 

lyfta fram är: 

• Bidrar till verksamheten och medarbetarnas mål. 

• Möter och utvecklar specifika kompetenser. 

• Bidrar till ändrade beteenden som ger resultat i verksamheten. 

• Är tillgänglig när den behövs och där den behövs. 

• Motsvarar medarbetarnas preferenser för lärande och upplevs engagerande. 

Listan kan göras lång, men du förstår principen. Att få det här att hända hänger inte på en 

enstaka “learning designer”, en speciell metod för “hybrid -lärande” eller ett verktyg för 

“learning transfer”.  

Det är en sammansatt förmåga hos L&D och verksamheten att konstant åstadkomma 

effektiv utbildning 

i större skala. 

Jag har nyligen beskrivit hur en organisation bygger grunderna för effektiv utbildning i en 

serie artiklar. Det handlar bland annat om: 
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• Organisation – Fördelning av ansvar för lärande från L&D till verksamheten. Att 

gå från att leverera till att möjliggöra lärande. Det betyder i sin tur nya roller inom 

L&D för att stötta verksamheten. Läs mer. 

• Digitalt lärande – Förmåga att i större skala använda digitala och blandade format 

för lärande, till exempel eLearning, video, virtuella klassrum och göra det 

tillgängligt när det behövs och där det behövs. Läs mer del 1 och del 2. 

• Motivation – Medarbetare och ledare som är medvetna om värdet av lärande, som 

vill, kan och får prioritera tid för lärande. Se video. 

• Kompetenser – Förmåga att skräddarsy utbildningar baserat på roller och 

kompetenser. Läs mer del 1 och del 2. 

• Learning Transfer – Förmåga hos organisationen att skapa lösningar som bidrar 

till förändrade beteenden och ökade prestationer. Läs mer. 

• Processer och verktyg – Processer, verktyg och stöd som gör att fler än enstaka 

pedagoger kan ta fram utbildningar som är relevanta, engagerande och ger effekt. 

Hela kedjan från att identifiera behov till att utvärdera effekten kan skalas upp och 

drivas av verksamheten. 

• Lärplattform – Tillgång till en lärplattform som medger ett modernt och 

målinriktat lärande. Läs mer. 

 

Det flesta organisationer jag känner till har delar av ovanstående, men oftast inte allt. 

Framför allt inte en organisation där verksamheten kan vara med och driva lärandet. Jag 

https://futurelearningorganisation.com/bygg-fundamentet-for-en-larande-organisation-del-1/
https://futurelearningorganisation.com/digitalisera-larandet-for-okad-konkurrenskraft-del-1/
https://futurelearningorganisation.com/digitalisera-larandet-for-okad-konkurrenskraft-del-2/
https://futurelearningorganisation-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johan_skoglof_futurelearn_se/EXP0lRijwulGiCijCZIf3EgBMcS0Xdc0pt2f2eDwcC20Yw?e=zj6fNs
https://futurelearningorganisation.com/skills-del-1-behovet-av-nya-formagor-och-individanpassning/
https://futurelearningorganisation.com/skills-del-2-sa-far-du-arbetet-med-skills-att-fungera/
https://futurelearningorganisation.com/digitala-utbildningar-som-bygger-formaga/
https://futurelearningorganisation.com/digitalisera-larandet-for-okad-konkurrenskraft-del-1/
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brukar säga att ovanstående är grunder som en L&D organisation behöver ha på plats för 

att erbjuda effektiv utbildning i stor skala. 

Några exempel på vinster av att arbeta med de här stegen är t.ex.: 

• Enligt Promote och Brinkerhoff ökar andelen som tillämpar en kurs i arbetet från 

15% till 90%. 

• Jag var själv med och ökade engagemanget och användandet av lärportaler på 

Ericsson från 15.000 månatliga användare till 60.000 under ett års tid. 

• I exemplet från Ericsson ökade de som använde innehållet sin förmåga i arbetet 2 

steg på en 5 gradig skala. 

• På Ericsson minskade tiden att utbilda säljare vid produktlansering från 6 

månader till 1 månad. 

Steg 2 - Bli snabbare på att 
bygga ny förmåga  

Effektiv utbildning är ett steg på vägen, men räcker inte så långt. De utbildningar som 

finns är oftast de obligatoriska samt grundläggande utbildningar för organisationens 

större yrkesgrupper. Det finns sällan något innehåll för oss som arbetar centralt, t.ex. 

inom HR eller IT.  

I snitt upplever medarbetarna att kurskatalogen motsvarar 15% av deras 

kompetensbehov. Det finns alltså redan nu ett stort gap. Lägger vi sedan till att 50% av 

dagens kompetenser är ersatta om 5 år så får vi ett stort problem.  

Det blir svårt för medarbetarna att vara proaktiva och bygga de förmågor som behövs i 

framtiden. 

En utbildningsfunktion som då fortsatt tänker sig att själva ta fram och leverera de 

utbildningar som behövs stöttar en allt mindre del av medarbetarnas behov. 

Så nästa steg handlar om att hjälpa alla medarbetare att bygga framtidens förmågor. 

Nedan beskriver jag något av det L&D kan bidra med. 

L ä g g  t i l l  m e r  i n n e h å l l  

Det första är att snabbt öka tillgången av relevant och kvalitativt lärande innehåll. Det gör 

vi dels genom att använda externa kursbibliotek som Coursera, Pluralsight, Linkedin 

Learning m.m. De här biblioteken ger tillgång till utveckling av tekniska kompetenser, 
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funktionella kompetenser som marknadsföring, försäljning, HR och soft skill som t.ex. 

kommunikation, problemlösning m.m. 

Den andra källan är experter och medarbetare i organisationen som kan dela med sig. De 

kan täcka det företagsunika behovet, som kunskap om produkter, tjänster, processer, 

system m.m. Josh Bersin kallar det här “Capability Academies”. Akademier som ägs av 

verksamheten med fokus på att bygga de förmågor som behövs för att framgångsrikt 

driva verksamheten. Ericsson har t.ex. många sådana akademier, t.ex. för 5G, 

molntjänster och försäljning. Jag beskriver mer om det i min artikel om att organisera 

lärandet. 

M o t i v e r a  m e d a r b e t a r e  a t t  s j ä l v a  d r i v a  
s i t t  l ä r a n d e  

Det räcker inte att lägga till stora mängder innehåll. Jag har träffat flera organisationer 

som t.ex. använt LinkedIn Learning men ändå inte fått igång lärandet. Grunderna som jag 

beskriv i Steg 1 behöver vara på plats. Det gäller speciellt medarbetarnas motivation för 

lärande. Bilden nedan visar några av de saker vi fortsatt behöver arbeta med för att få 

lärandet att hända. Titta också på den här videon. 

 

I n d i v i d a n p a s s a  l ä r a n d e t  

En stor källa till att medarbetare inte använder bibliotek som LinkedIn Learning är att de 

får lägga för mycket tid på att hitta det som är relevant. En nyckel är då att kunna 

individualisera lärandet att ge var och en vad den behöver. Att inte kunna rekommendera 

relevant kunskap är en av huvudorsakerna till att företag misslyckas på den här nivån. 

Här kan vi komplettera vårt LMS med en LXP (Learning eXperience Plattform) som 

använder AI för att lära sig om individerna och rekommendera innehåll. För att bättre 

individanpassa och rekommendera det medarbetarna behöver vi också arbeta med 

kompetenser. Vi använder s.k. “Skill-Tech” för att tydliggöra vilka kompetenser (“skills”) 

som krävs för att lyckas i rollen. Du kan läsa mer i den här artikeln. 

https://futurelearningorganisation.com/bygg-fundamentet-for-en-larande-organisation-del-1/
https://futurelearningorganisation.com/bygg-fundamentet-for-en-larande-organisation-del-1/
https://futurelearningorganisation-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/johan_skoglof_futurelearn_se/EXP0lRijwulGiCijCZIf3EgBMcS0Xdc0pt2f2eDwcC20Yw?e=zj6fNs
https://futurelearningorganisation.com/skills-del-1-behovet-av-nya-formagor-och-individanpassning/
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För att komma hela vägen och rekommendera kurser som bidrar till både individ och 

organisation engagerar vi experterna i organisationer. De väljer ut (kurerar) innehållet 

som är relevant för organisationen och rollen och kompletterar även med egen kunskap. 

En distribuerad organisation med ansvar för lärande i verksamheten är nödvändig för att 

det här skall fungera. Läs mer. 

G ö r  l ä r a n d e  t i l l g ä n g l i g t  d ä r  
m e d a r b e t a r e n  ä r  

Öka lärandet ytterligare genom att göra kunskapen tillgänglig där medarbetaren arbetar 

och när den efterfrågas. Ett exempel på det är Microsoft Teams. Flera LMS/LXP har 

appar i Teams, många via Viva Learning. Bilden visar ett exempel på hur en projektledare 

lagt upp ett par kurser om Design Thinking som förberedelse för designfasen i ett projekt. 

Lärandet blir dels tillgängligt där det behövs och just inför arbetsuppgiften. Teamet kan 

också diskutera kurserna inför arbetsmötet. 

 

En annan möjlighet är att göra lärandet tillgängligt i korta stunder när vi har tid via 

mobilen, t.ex. när vi åker till jobbet. Med mikrolärande sprider vi ut en kurs i flera korta 

sessioner om några minuter. Många plattformar använder AI för att anpassa innehåll och 

tid för påminnelser baserat på hur vi tidigare använt innehållet i kursen.  
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Resultatet är en organisation där medarbetare kontinuerligt utvecklar de nya 

förmågor som krävs i arbetet. Erfarenheterna visar oftast på betydligt större 

engagemang för lärande hos medarbetarna. De lägger betydligt mer energi på att 

utveckla nya förmågor. Några exempel: 

Caterpillar utformade för några år sedan sitt erbjudande till återförsäljare enligt ovan. 

Anledningen var elektrifiering kraftig digitalisering av fordonen. Behovet av “upskilling” 

ökade stort. Resultaten har hittills blivit 50% mer utnyttjande av Caterpillars innehåll.  

Degreed beskriver hur deras kunder ökat engagemanget (mätt som tid) för lärande 9 

gånger genom användande av deras LXP. 

Fuse visar i en rapport hur ökat engagemang för lärande hos Avon ökat försäljningen 

med 6 %. 

I ett exempel med mikrolärande för säkerhet på Walmart ökade learning transfer 

dramatiskt vilket ledde till 54% färre säkerhetsincidenter jämfört med tidigare utbildning.  

Steg 3 - lärande som bidrar till 
produktivitet och innovation  

När du gick en kurs senast? Själv var det ganska länge sedan. Jag tar inte speciellt 

mycket kurser. Jo, jag går ett program för att utveckla min förmåga som konsult. Fast det 
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är mer som arbete, med uppgifter, uppföljning av en coach, artiklar och videos, en aktiv 

Community som hjälper varandra m.m. 

Bilden nedan är S-kurvan för lärande (Whitney Johnson). Som du kan se lär vi mer av 

kurser när vi är helt nya i ett yrke. Nu är ju de flesta inte helt nya inom yrket. Vi är troligen 

någonstans på mitten. Däremot sker det stor förändring av den teknik och de arbetsätt vi 

använder. Det finns också ett trend mot mer specialisering, att röra sig uppåt på kurvan. 

Hur som helst lär vi mest genom att söka, läsa artiklar, pröva i jobbet, diskutera med 

andra etc. En undersökning från OECD kom fram till att bara 4% av tiden vi lägger på 

lärande var längst ner i den blå cirkeln, d.v.s. formellt lärande. 

 

Med den här kunskapen i bakhuvudet inser man vikten att stötta det informella lärande, 

vilket enligt OECD utgör 96% av vårt lärande. 

Vi har förstås alltid lärt av erfarenheter, samarbete och omvärld. Skillnaden nu är att ny 

teknik och nya arbetssätt gör det möjligt att medvetet accelerera stödet till det informella 

lärandet. 

Som bilden visar ökar vi också bidraget till verksamheten genom att vi stöttar 

produktivitet, ständiga förbättringar och innovation. 
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S t ö t t a  l ä r a n d e  a v  i n f o r m a t i o n  o c h  
k u n s k a p  i  o m v ä r l d e n  

Jag hjälper just nu en telekomoperatör att hitta ett kompetensstöd för B2B säljare. Vid 

behovsanalysen har det blivit tydligt att säljarna lär främst genom att söka, läsa artiklar, 

se videos och fråga kollegor eller experter. Det är sällan de tar någon kurs. De är som jag 

beskrev ovan redan en bit upp på kurvan, och behöver nu stödet ta sig ännu högre upp.  

Situationen liknar den på Ericsson som jag jobbade med för flera år sedan. Lösningen där 

var att tillhandahålla s.k. “lärportaler” med all den kunskap målgruppen behövde i arbetet 

via ett lättnavigerat “fönster”. Det kunde handla om artiklar, dokument i SharePo int, 

videos, kortare “tutorials” och forum. 

 

När Scania nu elektrifierar sina lastbilar, så behöver man inte utbilda sina konstruktörer 

från grunden. Däremot behöver man hjälpa till att tillhandahåll kunskap om elektrifiering. 

Lösningen är att kurera (välja ut) den information som är mest kritisk och presentera på 

lärportaler. 

I båda fallen ovan kan vi som arbetar med L&D hjälpa till att skapa “lärportaler” där 

experter hjälper till att välja ut det innehåll som bäst hjälper medarbetarna. Det kallas 

kurering och det finns många stöd vi kan tillhandahålla, själv använder jag Feedly, och 

Scania använder Anders Pink för att med AI få de bästa rekommendationerna. 
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S t ö t t a  p r o d u k t i v i t e t  o c h  p r e s t a t i o n e r  

Hur vi presterar i arbetet beror på en lång rad faktorer. Det beror bl.a. på hur 

arbetsuppgiften är utformad och stöttas med procedurer, verktyg och informationsstöd. 

Det beror på organisationen och dess värderingar, ledarskap, samarbeten och 

arbetsmiljö. Slutligen beror det på individens motivation, erfarenheter,  mandat och 

kunskap. 

Ja, kunskap är en ganska liten del av våra prestationer. 

 

Det är lätt att inse att L&D inte “äger” eller har mandat över alla faktorerna som bidrar till 

organisationens produktivitet. Samtidigt finns det mycket vi kan göra för att stötta själva 

medarbetarens prestation. Det blir ju extra viktigt när vi vet att en medarbetare glömmer 

90% av en kurs på en vecka. 

Mer av våra insatser kan istället göras för att stötta själva prestationerna. Med verktyg 

som WalkMe och Whatfix kan vi leverera instruktioner, videos och utbildningar direkt i 

system, där kunskapen behövs och när den behövs. 
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Med Augmented 

Reality (AR) flyttas 

lärande och 

instruktioner även till 

det fysiska arbetet, 

t.ex. fordonstekniker 

eller 

underhållspersonal 

inom tillverkning. 

Plattformar som 

Microsoft Hololens 

tillsammans  med 

Microsoft Dynamics 

Guides gör numera 

utveckling och 

underhåll av AR-instruktioner/ utbildningar kostnadseffektiv. 

S t ö t t a  s t ä n d i g a  f ö r b ä t t r i n g a r  o c h  
l ä r a n d e  i  a r b e t e t  

Mest lär vi av erfarenheter vi gör i arbetet. Det är “70” i 70:20:10 modellen. Vi lär genom 

utmaningar som kräver lite mer än vad vi idag kan/klarar, genom att experimentera och 

prova nya angreppssätt, genom att få återkoppling runt hur arbetet gick, genom att 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2022/04/ar-hololens.jpg?ssl=1
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reflektera och dra lärdomar och slutligen genom att hela tiden pröva lärdomarna och nya 

idéer i arbetet. Några saker vi inom L&D kan bidra med är: 

• Tillhandahåll och uppmuntra utmaningar – Studier visar att det är via 

utmaningar som vi lär mest. Som organisation kan vi göra dessa tillgängliga via 

s.k. Talent Market plattformar. Vi kan också stötta chefer att utmana medarbetare 

och agera som mentorer i det. Vi kan uppmuntra jobbrotation och projektarbete.  

• Uppmuntra experimenterande – Lär ut metoder för att prova alternativ, 

experimentera och skapa bättre förståelse för arbetsuppgiften, t.ex. Design 

Thinking, “5 Why” eller “Six hats”. Stötta ledare att uppmuntra att ta risker och lära 

av misstag. 

• Ge återkoppling och stötta reflektion – Utan återkoppling vet inte inte om vi 

lyckats bättre. Stötta ledare att ge och ta återkoppling. Gör reflektion till en daglig 

vana. Vi kan bygga in reflektion i möten och processer och tillhandahålla 

plattformar för återkoppling och beröm. 

• Uppmuntra förbättringar – Utan att tillämpa och pröva nya lärdomar så lär vi 

oss inte. Vi glömmer bort. Uppmuntra ledare att ge mandat till medarbetare att 

pröva nya idéer i arbetet. 

Du kan läsa mer om kontinuerligt lärande här. 

 

https://futurelearningorganisation.com/kontinuerligt-larande-del-1-lar-mer-av-erfarenheter/
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S t ö t t a  s a m a r b e t e  o c h  i n n o v a t i o n  

Vi lär mest från de vi arbetar med. Enligt en studie från Bersin Deloitte anger 87% att 

teamet är väldigt viktigt eller kritiskt för deras lärande. Motsvarande siffra för 

organisationens utbildningar var 37%. 

Att lära från andra är dock inget som sker av sig självt för att vi råkar arbeta i samma 

team. L&D kan stötta och utveckla på många sätt: 

• Jobbskuggning –  Vi lär oss genom att observera en mer kunnig person, t.ex. 

följa med en mer senior säljare på säljbesök eller bistå en erfaren facilitator vid en 

workshop. Genom att förbereda, observera och diskutera kan vi själva stegvis 

driva uppgiften. 

• Mentoring – I takt med att vi ger oss ut i nya roller och uppgifter stöttar mentorn 

oss att stegvis klara uppgifterna. Mentorn guidar och ger råd. Mycket 

inledningsvis, men sedan mer avtagande. Vi inom L&D kan driva program för 

mentoring, speciellt i samband med reskilling. 

• Teamlärande – Lärandet inom teamet sker inte av sig självt. Det krävs bl.a. tillit, 

generositet och transparens för att få det att fungera. Det finns flera metoder som 

kan användas för att stötta teamets lärande, t.ex. “Working Out Loud”. Att arbeta 

effektivt med t.ex. Teams är också en förmåga där L&D kan stötta. 

• Communitys – Lärandet mellan medarbetare med liknande yrkesroll stöttas av 

“Communitys of Practice”. Här delar deltagarna erfarenheter, löser problem, ger 

råd och svarar på frågor. L&D bistår med metodik och utbildning i att använda 

plattformar som t.ex. Yammer. 

• Professionella nätverk – Ett professionellt nätverk är oftast bredare än en 

Community, det är t.ex. L&D professionella som deltar i en grupp i LinkedIn, men 

också andra som inte har samma yrkesroll. Att agera i professionella nätverk är 

något vi på L&D kan lära ut. 

Enligt studier av bl.a. BCG är samarbete inom och utanför organisationen en viktig faktor 

för innovation. Genom att korsbefrukta idéer, hämta kunskap från en bransch och 

tillämpa i en annan form i den egna branschen ökar vi innovationen. Läs mer om lärande 

med andra. 

https://futurelearningorganisation.com/kontinuerligt-larande-del-2-lar-mer-av-andra/
https://futurelearningorganisation.com/kontinuerligt-larande-del-2-lar-mer-av-andra/
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Vilken ambitionsnivå har du?  

Mitt budskap är att potentialen är stor. Det finns väldigt mycket mer du kan erbjuda 

medarbetaren som sätt att lära. Det är också lärvanor som mycket mer motsvarar hur 

medarbetaren lär i vardagen. 

Detsamma gäller bidraget till verksamheten. Effekten av dina insatser blir så mycket 

större om du utgår från lösningar som ger ökad förmåga till prestation och innovation i 

arbetet. 

Så var ligger din ambitionsnivå? Är det att bidra till ökad produktivitet och innovation? 

I nästa kapitel beskriver jag hur en organisation kan gå från en traditionell kurs-

verksamhet till att stötta ett kontinuerligt lärande i arbetet och medarbetares prestationer 

i arbetet? 
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3. 6 faktorer för en 
lärande 
organisation  
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Det ökande behovet att bli en 
lärande organisation  

Behovet av ständigt lärande ökar hela tiden. Digitalisering, AI, Internet of Things, Big Data, 

Robotar m.m. bidrar till en exponentiell utveckling av tekniken och möjligheterna att 

bedriva verksamheter på nya sätt. Det ökar behovet att lära på flera plan: 

• Enligt World Economic Forum förändras behovet av kompetenser nu i snabb takt. 

Inom 5 år behöver var och en förnya 40-50% av nuvarande kompetenser. 

• Det gör att företag har allt svårare att rekrytera nödvändig kompetens. Enligt 

ManPower har 89% av svenska företag svårt att hitta rätt kompetens. 

• Det ställer också krav på oss som individer. 40% av alla medarbetare kommer 

behöva mer än 6 månaders omskolning och i genomsnitt behöver vi växla upp vårt 

lärande till 5 timmar i veckan. 

Med dagens brist på kvalificerad arbetskraft ställer medarbetare allt högre krav på 

utveckling och karriär. Enligt PwC är det numera det viktigaste kravet när vi väljer 

arbetsgivare. 

 

Vårt lärande har förändrats också de senaste åren. Speciellt det senaste året. Lärande 

behöver numera vara digitalt. Vi förväntar oss att kunna lära alltmer just när det behövs 

och nära de uppgifter vi utför, helst i samband med uppgifterna. Vi är mer otåliga, vill ha 

svar direkt, har mindre tid över och behöver passa in lärandet i arbetet. Kursen är inte 
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längre det främsta sättet vi lär på. Över 85% föredrar att söka kunskap just när den 

behövs och 80% av kollegor och nätverk. Motsvarande siffra för formell utbildning är 

30%. 

För organisationer handlar det inte bara om att reagera på ett pågående kompetensskifte, 

att skapa program för reskilling. De mest framgångsrika företagen leder med lärande. Ett 

exempel är Microsoft som byggt hela sin kultur runt lärande med mottot: 

“From know it all to learn it all” 

Även svenska Ericsson ser ständigt lärande som en förutsättning för att kunna 

konkurrera och vinna på sina marknader. Börje Ekholm, VD kommenterar ofta:  

“Learning is not optional” 

Allt fler företag jag pratat med sätter nu målen att bli lärande organisationer. Det är 

positivt för många utbildningsavdelningar. Boston Consulting Group skriver t.ex. att 

företag på 20-talet konkurrerar med hastigheten att lära. 

Vi behöver bli lärande 
organisationer  

För att lyckas behöver företaget bli en lärande organisation. Enligt Peter Senge är kan 

en lärande organisation beskrivas på det här sättet: 

“En organisation som förvärvar ny kunskap och innoverar snabbt nog för att överleva och 

blomstra i en snabbt föränderlig omgivning.” 

Det är inget vi blir över en natt. Det börjar med inställningen hos oss som arbetar med 

lärande. Vad är vår uppgift? Hur bidrar vi till organisationen? Traditionell har det varit 

att leverera kurser. 

De organisationer som är mer mogna ser i stället att de bidrar till företagets produktivitet, 

ständiga förbättringar och innovation. 

https://hbr.org/1993/07/building-a-learning-organization
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Resan mot en lärande organisation handlar om att medvetet och aktivt utöka 

ambitionerna för lärandet i organisationen. 

• Kompetenssäkring – Många organisationer jag träffar tyngs av att säkra 

lagkrav, det gäller inte minst bankvärlden där ofta hälften av investeringarna i 

lärande handlar om ”compliance”. Till den här nivån hör också att säkra 

minimikraven i de mest frekventa rollerna. Lärande sker mest i form av lärarledda 

kurser. 

• Effektiv utbildning – Förra året arbetade vi mycket med att effektivisera 

utbildning, genom att göra den digital och mer tillgänglig. Nu fokuserar vi också på 

upplägg och metoder för att säkra effekten av utbildningar, blandat lärande. 

• Framtida förmågor – Medarbetare upplever att organisationens kurskatalog 

stöttar en mindre del (15%) av deras kompetensbehov. Än mindre finns 

möjligheten att lära de nya förmågor som behövs. Nu arbetar vi på allvar med att 

integrera kurser från den mycket stora mängden externa kursbibliotek (Coursera, 

EdX, Pluralsight, LinkedIn Learning etc.). Vi går från att utveckla egna kurser till att 

kurera, d.v.s. att välja ut kunskap som är relevant och värdefull för varje 

medarbetare. 

• Produktivitet – Ofta används kurser som lösning för att säkra prestationer i 

arbetet. Allt mer börjar organisationer dock bygga in stöd framför allt i system. 

Det är både korta utbildningar (mikrolärande) och korta instruktioner/videos som 

visas just när medarbetaren behöver stöd. Att stötta produktivitet innebär också 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05_10-59-19.png?ssl=1


 

L&D Transformation  33 

att förenkla processer, förbättra användargränssnitt, ta fram hjälpmedel, arbeta 

med motivation och ledarskap m.m. 

• Ständiga förbättringar – Vi lever i en snabbt föränderlig värld, vilket också 

kräver ständiga förbättringar. Vi lyfter lärandet i arbetet genom att ge 

medarbetaren nya utmaningar, erbjuda metoder för att experimentera, lära av 

misstag, reflektera och sprida lärdomar. Vi bygger en kultur av återkoppling  och 

förser medarbetaren med data för att se potential till förbättringar. 

• Innovation – Utmaningar, experimenterande och reflektion är förstås byggstenar 

för innovation. Det utvecklas ännu mer om vi kan korsbefrukta idéer mellan 

avdelningar, yrken och andra branscher. Inom organisationen använder vi 

communitys för att samarbeta och byta idéer över roller och ämnesområden. Vi 

utnyttjar vårt professionella nätverk för att utbyta idéer med personer från andra 

sammanhang och branscher. Kombinationen av nya idéer, andra perspektiv, 

experimenterande och reflektion skapar en innovativ och lärande organisation. 

Den undre delen handlar mycket om formellt lärande, det vi normalt förknippar med 

utbildningsorganisationen. Den övre delen handlar om lärande som sker kontinuerligt i 

arbetet. Det är framför allt den delen som skiljer toppresterare från resten. 

6 kritiska faktorer för att 
skapa en f ramgångsrik lärande 
organisation  

Så hur gör vi då för att utvecklas till en lärande organisation. Det förstås något som är 

individuellt för alla organisationer, kräver en strategi och ett omfattande 

förändringsarbete. I den här artikeln beskriver jag 6 faktorer som är centrala för att 

utveckla en lärande organisation. De är alla lika viktiga även om kultur och 

medarbetarens förmåga att lära går något före arbete med digitalisering och 

förflyttningen av lärandet till arbetet. 
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E n  k u l t u r  f ö r  l ä r a n d e  o c h  u t v e c k l i n g  

För att klara dagens och morgondagens snabba förändringar i teknik, affärsmodeller, 

kundbehov och arbetssätt behöver vi innovera och lära i en allt högre hastighet. 

Företagets kultur behöver stötta medarbetaren till att våga ta risker, experimentera, lära 

av misstag och snabbt ta sig vidare. Vi behöver utveckla en lärande kultur.  

Enligt forskning från Bersin Deloitte – “High Impact Learning Culture” är några av 

faktorerna bakom en framgångsrik kultur för lärande: 

• Uppmuntrar risktagande 

• Använder misstag för lärande 

• Uppmuntrar reflektion 

• Ger medarbetare inflytande 

• Värderar lärande 

• Möjliggör samarbete 

Att ändra värderingar och beteenden tar tid. För de flesta organisationer är det viktigt att 

börja med att “värdera lärande”. Att helt enkelt prioritera tid för lärande när vardagen är 

fylld av leverans och möten. Vi behöver förstå att viss tid behöver läggas för att bygga de 

förmågor vi behöver imorgon i stället för att lägga 100% av tiden på leverans. 

Därefter är det viktigt att tydliggöra medarbetarens eget ansvar och inflytande över hur 

lärandet läggs upp. Slutligen fokuserar vi på beteenden som bidrar till lärande av 

https://futurelearningorganisation.com/sa-skapar-vi-en-larande-kultur/
https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05_11-26-12.png?ssl=1
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erfarenheter, av andra och som bidrar till ständiga förbättringar och innovation. Exempel 

är risktagande, experimenterande, reflektion och samarbete. 

 

För att driva förändringarna av kulturen behöver vissa saker vara på plats. 

• Det börjar med visionen. Vad betyder en kultur för lärande för oss? Den skall helst 

uttryckas av de högsta ledarna. På Ericsson pratar VD, Börje Ekholm ofta om 

vikten och nödvändigheten av ett ständigt lärande. Han sammanfattar med 

”Learning is not optional”. 

• I ett nästa steg arbetar vi med att bygga medvetenhet, t.ex. genom 

kommunikation. Just Ericsson har arbetat mycket med det. Ett exempel är 

kampanjer om lärvanor som visat hur lärande är så mycket mer än kurser. 

Personer berättade om sina lärvanor, t.ex. reflektion. Det kan också handla om 

aktiviteter, om att engagera med initiativ från medarbetare, att bygga en rörelse, 

något som ICA varit bra på. Vi behöver gå både bottom-up och top-down. 

• Att känna till räcker inte, vi behöver bygga verkliga förmågor hos chefer och 

medarbetare. Både Ericsson och ICA har utbildningar i lärförmåga för 

medarbetare och chefer. På Microsoft leder Satya Nadella själv kurser i Growth 

Mindset. 

• För att verklig förändring skall ske så behöver det byggas in i strukturer. Det skall 

vara lätt att göra rätt. Det kan handla om att belöna och befordra för lärförmåga, 

att bygga in återkoppling och reflektion i processer m.m. 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/02/2021-04-26_14-47-29.png?ssl=1
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• Slutligen arbetar vi med att förstärka och etablera förändringarna. Vi mäter 

förändringar i kulturen, kommunicerar och firar framgångar och bygger in lärande 

som en del i företagets varumärke. 

M e d a r b e t a r e n s  f ö r m å g a  t i l l  s t ä n d i g t  
l ä r a n d e  

En lärande kultur börjar med medarbetare som vill, får och kan lära. Att arbeta med 

kulturen ovan påverkar att medarbetaren vill och får lära. Lika viktigt är det också att 

medarbetaren kan lära. Till den förmågan hör att planera sin egen utveckling, att förstå 

vilka förmågor som krävs, hur de utvecklas, vilka metoder som finns att använda och var 

man hittar kunskapen. Till förmågan att lära hör: 

• Erfarenheter – Vi lär av arbetet, av de erfarenheter vi är med om genom att 

förstå resultaten, reflektera, experimentera m.m. 

• Andra – Vi lär av andra genom att observera, få återkoppling, samarbeta och 

dela kunskaper. 

• Information/omvärld – Vi lär av informationsflödet, t.ex. artiklar, rapporter, 

inlägg, video eller av information/stöd inbyggt i arbetet. 

• Utbildning – Vi lär av formella utbildningar, d.v.s. kurser och program. 

 

  

https://futurelearningorganisation.com/learnability-utveckla-din-formaga-till-larande/
https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-06_06-22-40.png?ssl=1
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A t t  l ä r a  m e r  a v  e r f a r e n h e t e r  

Hur mycket utvecklas vi av att göra samma sak år efter år? Kanske inte så mycket. Det 

börjar med att hellre ta än undvika utmaningar. Att ringa den jobbiga kunden, att ta det 

svåra samtalet med patienten, att hoppa på det nya projektet, våga ställa upp på 

presentationen inför avdelningen, ta det större ansvaret. 

 

Hur stöttar organisationen det här? 

Ett exempel är Bridgewater, världens mest framgångsrika investmentbolag. De är kända 

för sin lärande kultur. Här coachas man att gå vidare så fort man lärt sig en position. 

Personlig utveckling är grunden. Utan att ta utmaningar kan man inte växa. En av många 

principer man har lyder 

PAIN + REFLECTION = PROGRESSION 

Hur mycket utvecklas vi om vi går direkt på lösningen. Jag hade en chef som alltid sa ”nu 

skall vi ta innerkurva på det här”. Andra ser uppgifter som en ”Tick in the box”. Då lär vi 

oss inget, blir inte bättre till nästa gång. 

Att lära av erfarenheter handlar också HUR vi fick resultatet. Resan är lika viktigt. Det 

handlar om att våga pröva alternativ, experimentera, ta risker, se andra perspektiv, och att 

våga göra misstag. Det finns många metoder som hjälper oss att förstå grundproblemet 

eller att hitta många alternativa lösningar. Exempel är Design Thinking, “Six hats” och “5 

varför”. 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-02_11-18-28.jpg?ssl=1
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En anledning till att både organisationer och individer inte lär är rädslan för misstag. Som 

organisation kan vi hjälpa till att lära från våra misstag. På ICA samlas man för fika där 

personer delar med sig av sina misstag. Fail at ICA, eller FICA. 

Utan återkoppling har vi svårt att värdera 

om vi gjort ett bra jobb. Numera ber jag 

alltid om återkoppling, speciellt om jag 

tycker att det inte går bra. 

Det finns många sätt att hjälpa 

medarbetare att se sina resultat. En 

Überförare får sitt betyg, en säljare har sin 

statistik i säljsystemet. Vi kan också skapa 

en kultur av återkoppling och beröm. Det 

finns nu många bra stöd som gör det 

enklare att ge återkoppling. 

För att lära oss behöver vi reflektera över 

återkopplingen och hur det har gått. Själv 

lägger jag en stund efter arbetsdagen, det 

kan också vara efter ett projekt, en sprint (i ett projekt), efter kundpresentationen, på 

veckomötet. 

Ett exempel: 

En studie visade att servicetekniker som la 15 min dagligen på reflektion ökade sin 

produktivitet med 23%. 

Slutligen behöver vi kunna agera på det vi lärt oss. Medarbetare behöver mandat att få 

ändra på upplägget av sitt arbete och pröva nya sätt. 

Det är också bättre att ta många små steg och testa än ett stort steg, som i agila 

processer. 

L ä r a  m e r  a v  a n d r a  

Vi lär oss av kollegorna i rummet, men, vi kan lära oss betydligt mer. 

Till att börja med 1:1. Med en coach, chefen eller en mentor som hjälper oss att ta steget 

ut i lärzonen, t.ex. ett gig. Det finns flera bra plattformar för att stötta mentoringprogram. 

Ett bra exempel är ICAs initiativ ”Skill Buddy”, där experter och medarbetare möts en eller 

flera gånger för att lösa specifika frågor, något som kallas mikromentoring. 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/03/Fail-at-ICA.jpg?ssl=1
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Det finns mycket vi kan göra för att lära mer av vårt team. Jag rekommenderar starkt 

Microsofts forskning och arbetsmaterial om ”effektiva Team”. Det hjälper teamet att 

arbeta med syfte, tillit, psykologisk säkerhet, konstruktiva olikheter m.m. 

Working out Loud är en modell som blivit själva grunden för samarbete och lärande i 

team. Även här finns ett bra arbetsmaterial där vi kan lära hur transparens, givmildhet, 

Growth mindset bidrar till ökat lärande. Så klart spelar användande av plattformar som 

Microsoft Teams stor roll. 

 

Med Communitys ökar vi räckvidden. I en Community samlas deltagarna runt ett ämne 

eller en t.ex. en roll. Syftet är att hjälpa varandra genom att dela erfarenheter, kunskaper, 

svara på frågor och lösa problem tillsammans. Jag var med och etablerade Communitys i 

verksamheten på Ericsson. Det finns hundratalet Communitys inom produkt- och 

funktionsområden. Här samverkar man med allt från kurser till att lösa problem inom 

respektive områden. Många av dagens lärplattformar har stöd för att skapa och driva 

Communitys. 

Samarbete behöver inte vara begränsad till det egna företaget, det kan också ske i 

dedikerade grupper i t.ex. LinkedIn. Ett professionellt nätverk är relationer till människor 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/03/community.jpg?ssl=1
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vi mött, som kan vara från andra yrken eller branscher. Det kan handla om kunder, 

leverantörer. 

Nätverket hjälper oss med perspektiv, med andra se saker på ett annat sätt. Genom att 

pröva idéer från andra sammanhang i vårt eget arbete bidrar vi till innovation.  
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L ä r a  m e r  a v  
i n f o r m a t i o n /o m v ä r l d /u t b i l d n i n g  

Glöm inte lärandet av information och kunskap i omvärlden. För mig i mitt yrke är det den 

viktigaste källan till lärande. Jag skulle inte utvecklas lika snabbt om jag bara pratade 

med kollegor och lärde mig av gamla projekt. 

Det handlar om vanan att varje dag ta in ny kunskap. En del pratar om 5 timmars regeln, 

d.v.s. att lägga 5 timmar på läsande i veckan. Själv tycker jag att 30 min/dag kan vara en 

bra riktlinje, kanske när vi pendlar till jobbet. 

 

Det handlar också om att hantera verktyg för att kurera artiklar, rapporter, videos m.m. 

Exempel är Feedly eller Degreed som också rekommenderar kurser. Jag har båda på min 

mobil. Som organisation kan vi bistå med den här typen av verktyg eller t.ex. kursbibliotek 

som LinkedIn Learning. 

U t a n  m o t i v a t i o n  b l i r  l ä r a n d e t  i n t e  a v  

Det viktigaste för att få lärande att hända är förstås motivationen att utvecklas. Det är en 

personlig förmåga som avgör hur mycket vi prioriterar lärande, speciellt när vi har mycket 

på jobbet. 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2019/04/feedly-1.png?ssl=1
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Som organisation kan vi hjälpa till med den externa motivationen: Informera om behovet 

av reskilling, schemalägga tid för lärande. IBM har t.ex. sin Think Friday då man lägger 

halva dagen på lärande och egna projekt. Olika former av badges och certifieringar kan 

hjälpa till. Vi kan skapa studiegrupper och mycket annat. 

 

Vi kan informera och utbilda på Growth Mindset, som Microsoft och ICA har gjort. 

Informera om att hjärnan är plastisk och kan förändras. Vi kan göra som Microsoft och 

bygga en kultur runt ”learn it all”. Vi kan hjälpa medarbetare att hitta sina fixed mindset 

trigger och hur de kan omvandlas. 

För det självdrivna lärandet är den interna motivationen viktigast. Här kan vi hjälpa 

medarbetare att hitta möjligheter där det egna syftet stämmer med organisationens, att 

möjliggöra att stötta den inneboende driften att vilja utvecklas och bli bra, att ge 

självständighet att utforma arbete och lärande. 

C h e f e r  s o m  u t v e c k l a r  m e d a r b e t a r n a  

Chefen är en nyckel i det ständiga lärandet. Det är chefen som förmedlar den lärande 

kulturen och som mest påverkar att medarbetaren vill, får och kan lära. Till att börja 

med behöver chefen själv vara stark i sitt ständiga lärande och visa vägen, för det andra 

behöver chefen vara ett stöd i att hjälpa medarbetaren att hitta möjligheter till lärande 

och utvecklas vidare. 

För att utvecklas behöver vi göra nya erfarenheter. Det är chefens uppgift att hitta de  

utmaningar som gör att vi gör nya erfarenheter och växer, t.ex. utmanande projekt eller 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-06_06-35-20.png?ssl=1
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att vi byter arbetsuppgifter med någon annan. Det är också chefens uppgift att coacha 

oss innan, under och efter genomförandet av de nya uppgifterna. 

Chefen kan hjälpa oss att pröva det vi lär oss i arbetet och ge återkoppling på hur det går. 

Nya generationer förväntar sig att chefen är tydlig med förväntningar och gör täta 

uppföljningar. Chefen kan också coacha oss i alla de vanor som krävs för att bli en 

lärande medarbetare. 

Chefen är ofta den viktigaste personen i att driva transparens och samarbete i gruppen. 

Chefen påverkar om planer, kommunikation, uppföljning, diskussion sker öppet eller i 

slutna sällskap.  Chefen är en förebild genom att själv arbeta öppet i sociala plattformar 

som Teams eller Slack, kommentera andra och dela kunskaper och erfarenheter.  

Chefen påverkar starkt medarbetarnas “growth mindset”. Genom att själv experimentera, 

våga ta risker och misslyckas visar chefen vad som är normen för medarbetaren. Ett 

exempel är att vara öppen med misslyckanden, men också vad man lärt sig av sina 

misslyckanden. 
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L ä r a n d e t  b e h ö v e r  b y g g a s  i n  i  a r b e t e t  

Att lära i arbetet har alltid varit det mest effektiva. Då menar jag inte bara av erfarenheter, 

utan som plats där vi lär oss nya kunskaper. Anledningarna är många, t.ex. bristen på tid 

för lärande, motivationen att lära, möjligheterna att tillämpa direkt och framför allt den 

låga effekten av traditionell utbildning separat från arbetet. 

Ett exempel är att bygga in stegvisa instruktioner, video, eLearning, diskussion och chat i 

de system vi arbetar i. Typen av plattformar kallas Digital Adoption Plattforms, eller DAP. 

En sådan utvärderar hur medarbetare använder ett system, vad som varit svårt och kan 

sedan öppna en kort lärmodul beroende på vad användaren gör i systemet. 

DAP ersätter mycket av den utbildning vi gör i system idag och kommer vara en viktig 

komponent i den snabba digitaliseringen. 

 

Till sommaren (2021) lanserar Microsoft Viva Learning. Vi kan då bädda in mikrolärande 

från Skillsoft Percipio eller Cornerstone Grovo direkt i flödet eller diskussionerna i Teams. 

Allt innehåll från organisationens LMS och från externa kursbibliotek som LinkedIn 

Learning, Coursera eller Pluralsight blir då tillgängligt direkt i arbetet från Teams. 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2019/08/main-qimg-5a697dc83d120678fdaf0bc66b101801.png?ssl=1
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Att flytta lärandet till arbetet handlar inte bara om att flytta utbildningar till arbetet. Det 

handlar framför allt om att medvetet lära mer av det vi gör, våra erfarenheter och på det 

sättet skapa ett ständigt lärande och ständiga förbättringar. Grunden för det är de 

beteenden jag beskrev ovan i kapitlet “lära mer av erfarenheter”.  

Ju snabbare omvärlden förändras, desto kortare måste vägen mellan ändrade arbetssätt 

och etablerad kompetens vara. Idag är det oftast för svag koppling mellan avdelningar 

som definierar nya arbetssätt och de som levererar utbildning. 

Att flytta lärandet till arbetet börjar med att säkerställa att verksamheten, t.ex. produkt - 

eller funktionsansvariga, tar ansvar för medarbetarnas kompetenser. Jag arbetade 

nyligen med en bank som genomförde stora förändringar för sina privatrådgivare. Genom 

att automatisera bolånen försvann en tredjedel av medarbetarnas uppgifter. Samtidigt 

ökade kravet på att ge en högre nivå av stöd till kunder, att bli en form av 

ekonomikonsult. 

Funktionen som ägde privatrådgivning arbetade tidigt med att förstå vad förändringarna 

innebar för medarbetarnas kompetenser. De planerade utbildningar och vilket stöd som 

skulle byggas in i det nya systemet. 

Många organisationer stöttar det ständiga lärandet i arbetet, främst med agila arbetssätt. 

I en agil process är återkoppling, reflektion och ständigt lärande inbyggt i processen. 

Efter varje sprint genomförs en “retrospective” 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/03/viva-learning.jpg?ssl=1
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Digitalisering möjliggör 
uppväxling av lärandet  

Digitalisering av lärandet är en förutsättning för att kunna följa med de snabba 

förändringar som nu sker. Jag har redan beskrivit ovan hur digitalisering genomsyrar 

förskjutningen av lärande från klassrummet till att ske kontinuerligt som en del av 

arbetet. 

De flesta organisationer har redan tagit stora steg i att digitalisera existerande 

utbildningar. Förra året flyttade klassrummet till Teams och Zoom. Många organisationer 

går nu vidare och utökar användning av eLearning, video och andra digitala format.  

I mina artiklar om att digitalisera lärandet (digitalisera kursutbudet, ökad 

förmåga, individbaserat, lär i arbetet) beskriver jag mer. 

E k o s y s t e m  f ö r  l ä r a n d e  

Enligt HolonIQ investeras årligen 160 miljarder kronor i ny teknik för lärande. Det är 

plattformar inom många olika områden som mikrolärande, kursbibliotek (MOOC), LXP 

(Learning eXperience Platfoms), LTP (Learning Transfer Platforms), mentoringplatformar, 

stöd för kontinuerlig utveckling (performance management), lärportaler, Digital Adoption 

Plattforms och plattformar för socialt lärande och Communitys. Nya kategorier 

tillkommer hela tiden och kan troliga läggas till bilden. 

  

https://futurelearningorganisation.com/digitalisera-larandet-for-okad-konkurrenskraft-del-1/
https://futurelearningorganisation.com/digitalisera-larandet-for-okad-konkurrenskraft-del-2/
https://futurelearningorganisation.com/digitalisera-larandet-for-okad-konkurrenskraft-del-2/
https://futurelearningorganisation.com/digitalisera-larandet-del-3-adressera-kompetensskiftet/
https://futurelearningorganisation.com/digitalisera-larandet-del-4-mojliggor-det-kontinuerliga-larandet-i-arbetet/
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Min bild nedan ger en översikt: 

Det här är oftast innovativa plattformar som inte har den “legacy” (historik) som större 

LMS som Cornerstone behöver släpa på. De här plattformarna är öppna och oftast starka 

på integration. Det betyder att vi kan kombinera flera plattformar i ett ekosystem som i 

bilden nedan. 

Det finns alltså en stor mängd nya möjligheter samtidigt som kunder blir allt mindre 

nöjda med sina LMS. Kritiken är bristande användarupplevelse och funktioner inom “nya” 

områden som inte håller måttet, t.ex. inom kurering eller mikrolärande. 

Ett vanligt behov är att skapa ett lager ovanför företagets LMS för att skapa en mer 

engagerande och social användarupplevelse och bättre stötta det informella lärandet. 

T.ex. genom att använda ett LXP som Degreed. Ett antal standards som xAPI och LTI gör 

det nu också lätt att integrera de system appar som bäst motsvarar våra behov. 

Bilden nedan ger en översikt av de olika typerna av system. I botten finns kopplingarna till 

HR-systemet med andra HR-processer och den data som systemen använder och 

rapporterar. 

 

Vi skall inte glömma det översta lagret; affärssystem och samarbetsplattformar. I de allra 

flesta fall pratar jag här om Microsoft 365 och Teams. Det är nu i snabb fart på väg att bli 

ett gränssnitt mot övriga plattformar, speciellt med Microsoft Viva. Plattformar som 

Cornerstone, SABA, SuccessFactors, Edcast och Fuse är nu integrerade med Teams, 

vilket jag beskrev i texten ovan. Detsamma gäller för stora kursbibliotek som LinkedIn 

Learning, Coursera, Skillsoft, Pluralsight m.fl. Listan kan bli betydligt längre och 

inkluderar moderna plattformar för Performance Management, Feed readers, Sociala 

plattformar m.fl. 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05_07-18-05.png?ssl=1
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Microsoft Viva är inte bara lärande. Just nu lanseras också appar för knowledge 

management (Topics), socialt lärande (Connections) samt data och återkoppling 

(Insights). Enligt Microsoft kommer man fortsätta att investera i Viva och “Employee 

eXperience”. 

Företag som använder Microsoft 365 behöver samarbeta med IT för se helheten var olika 

funktioner för lärande skall läggas, i organisationens LMS, HR-system, innovativa appar 

eller i Microsoft 365. 

En sista kommentar är att traditionella stora LMS inte är uträknade. Det nya kombinerade 

Cornerstone/SABA har t.ex. 75 miljoner användare, 1.200 utvecklare och 1 miljard om 

året i R&D. Plattformen omfattar numera det mesta som andra mer innovativa 

leverantörer kan erbjuda och sätter integrerar dessutom naturligt med andra funktioner 

för kontinuerlig utveckling som kompetenser, utvecklingsstöd (Performance 

Management), karriär m.m. 

Utbildningsavdelningens nya 
roll 

Behovet av utbildningsavdelningens traditionella tjänster, att utveckla och leverera kurser, 

minskar idag kraftigt. Innehåll kommer alltmer från externa källor eller från medarbetare 

och experter. De stora delarna av individens och organisationens lärande; det som sker i 

arbetet eller i samarbete med andra drivs av medarbetaren, chefen eller funktioner inom 

verksamheten snarare än av utbildningsavdelningen. 

Uppgiften för de som arbetar inom utbildningsavdelningen blir istället att möjliggöra 

medarbetarnas självständiga och ständiga lärande och att utveckla en lärande 

organisation. Bilden visar exempel på nya uppgifter. 
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Det är inte självklart att ovanstående frågor skall drivas av en klassisk 

utbildningsavdelning som sorterar under HR. Jag tror att mycket av ansvaret behöver 

distribueras till verksamheten. Kvar blir en central funktion som driver infrastruktur, 

koordination och expertis. Traditionella roller som kursutvecklare, lärare och 

kursadministratör ersätts redan nu i rask takt.  Några exempel på nya roller är: 

• Kuratorer – väljer ut och kvalitetssäkrar innehåll från en stor mängd källor som 

MOOC’s, externa kursbibliotek, TED-talks, YouTube, bloggar m.m. 

• Teknikintegratörer – integrerar system och appar till en enhetlig lärupplevelse. 

• Experience Designer – arbetar bl.a. med Design Thinking för att förutse behov 

av lärande, bygga in lärande i arbetet och skapa engagerande lärresor. 

• Performance designers – förstår prestationer på djupet och skapar breda 

lösningar för förbättra medarbetares prestationer och förmågor. 

• Dataanalytiker – bygger in, hämtar, analyserar och presenterar data från arbeta 

och lärande. 

• Förändringsledare – leder förändringsarbete som krävs för att skapa den 

lärande organisationen. 

• Coacher – stöttar chefer och medarbetare att bygga de nya förmågor som krävs 

för det ständiga lärandet. 

Ledare inom utbildningsfunktionen och de som skall stötta förändringen behöver 

dessutom mer av verksamhetskunnande, strategiskt tänkande, konsultativt beteende, 

tekniskt kunnande och kommunikationsförmåga. 

Vad innebär de här 
förändringarna?  

Utmaningarna och förändringarna för dig inom utbildningsavdelningen är stora. De som 

möter utvecklingen och tar stegen ovan kommer kunna ta en betydligt mer central roll i 

företagets utveckling. Det är en lång resa som börjar med att bygga egen medvetenhet 

om möjligheterna och kunskap om hur det går till att genomföra förändringen. 

I nästa kapitel beskriver jag mer hur du kan ta fram en strategi för att utveckla lärandet i 

din organisation. 
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4. Strategi för 
lärande i din 
organisation  
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Den begränsade effekten av 
kurser 

Allt högre förändringstakt gör det allt viktigare att modernisera lärandet och bygga en 

lärande organisation. För dig som “ledare för lärande” innebär det en stor potential att 

öka effekten i verksamheten.  

Det finns mycket att ta tag i; bygga en kultur för lärande, ökat ansvar i verksamheten, ny 

teknologi för lärande, kontinuerligt lärande och mycket mer. Med begränsade resurser blir 

det viktigt att prioritera. Det blir viktigt att börja med strategin och handlingsplanen.  

I min förra artikel beskrev jag hur liten påverkan traditionella kurser har på prestationer i 

arbetet. Siffrorna nedan är från kända studier om lärande och prestation: 

• Mindre än 15% av de som går en kurs tillämpar kunskapen i arbetet (Brinkerhof).  

• Mindre än 15% av medarbetarnas kompetensbehov stöttas av organisationens 

kurserbjudanden (LinkedIn). 

• Mindre än 15% av allt lärande är formellt, d.v.s. från kurser (Jay Cross). 

• Mindre än 15% av medarbetares prestationer i jobbet beror på deras kunskaper 

(Tony Driscoll). 

Som bilden visar har traditionella kurser väldigt liten påverkan på prestationer i arbetet. 

Det positiva är att möjligheten till förbättring är stor. Jag hävdar att en organisation som 

flyttar fokus från kompetenssäkring och utbildningar till att stötta medarbetares 

prestationer i arbetet tiodubblar effekten av sina insatser inom lärande. 
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Vi som arbetar med L&D behöver alltså höja blicken från utbildningar till kontinuerligt 

lärande av erfarenheter, andra och kunskap i omvärlden. Den snabba utvecklingen av 

teknik för lärande hjälper oss på vägen. 

Idag har vi mängder av verktyg, t.ex. Sana eller Knowly, som med AI stöttar effektiv 

utbildning. En LXP ger individanpassad tillgång till tusentals kurser och möjliggör att 

bygga framtida förmågor. Gig-plattformar, system för feedback, video-plattformar, 

Communitys och integration med Teams möjliggör kontinuerligt lärande av omvärld, 

erfarenheter och andra. Plattformar som Walk-Me möjliggör att bygga in lärande i arbetet 

möjliggöra prestationer trots snabb digitalisering. 

Med den tekniska utvecklingen följer också nya synsätt och nya metoder, t.ex. kurering, 

Design Thinking, “Working out load” och agila arbetssätt som gör att vi kan röra oss till 

höger i bilden. 

 

Vi som arbetar med L&D har helt enkelt nya möjligheter. Vi kan öka erbjudandet för 

medarbetarna och öka effekten av lärandet i verksamheten. 

Det kräver dock att vi tillägnar oss nya förmågor som jag beskrev i förra kapitlet. 

I korthet handlar det om att erbjuda nya sätt att lära. För att erbjuda “effektiv utbildning”, 

behöver vi bl.a. behärska “digitala format”, “blandat lärande”, “learning transfer” 

tillsammans med den teknik som hör till, t.ex. Knowly eller Promote. 
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En del i kontinuerligt lärande innebär att driva socialt lärande. För att få det att hända 

behöver L&D t.ex. kunskap om hur en “Community of Practice” fungerar, hur man skapar 

engagemang, aktivitet och kunskapsdelning. Vi behöver också arbeta med ledarskap och 

kultur för att tillåta tid för kunskapsdelning och etablera transparens, generositet och tillit 

till medarbetarnas kunskaper. Slutligen behöver vi behärska tekniken och det praktiska i 

en plattform som t.ex. Yammer. 

Många har studerat hur man bäst bygger en lärande organisation. Det började med Peter 

Senge på 90-talet. Mer praktiska studier och best-practice kan vi hitta främst från Bersin 

Deloitte men också CEB/Gartner, Towards Maturity, McKinsey mf.l. 

Jag har själv dragit många slutsatser från mina 30 år med att förändra lärandet på 

företag som Ericsson, Scania, Volvo, Handelsbanken, SEB, ICA, H&M, Sandvik, Atlas 

Copco m.fl. 

Bilden nedan bygger på forskningen ovan och är en översikt av de “L&D förmågor” (klicka 

på bilden) en organisation behöver etablera på vägen mot en lärande organisation. Du 

kan läsa mer om nivåerna i den här artikeln. 

 

  

https://futurelearningorganisation.com/dags-att-uppdatera-strategin-for-organisationens-larande/
https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-10_16-51-53.png?ssl=1
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Hur bygger vi en lärande 
organisation?  

Att gå mot en lärande organisation innebär mer än att erbjuda ytterligare sätt att lära. 

Som du kanske såg ovan inkluderar det arbete med ledare, kultur, organisation, 

arbetssätt och teknik. Något som tar många år. 

I mitt tidigare kapitel “6 faktorer för att skapa en lärande organisation” beskrev jag hur ett 

antal faktorer driver utvecklingen mot en lärande organisation. 

• En kultur som uppmuntrar lärande, utmaningar, lära av misstag, öppenhet, 

samarbete m.m. 

• Medarbetar som har förmågan att lära av utbildning, omvärld, andra och 

erfarenheter. 

• Ledare som är förebilder, ger förutsättningar och stöttar medarbetarnas lärande. 

• Ett lärande som flyttas från klassrummet till att bli en del av arbetet. 

• Användande av teknologi som skalar upp lärande och samarbete och möjliggör 

lärande i arbetet. 

• Förflyttning av ansvaret för lärande till verksamheten och medarbetaren. 

Vi behöver arbeta med alla de här faktorerna för att bygga en lärande organisation. 

Ledare är kritiska i den här förändringen. De sitter på nyckeln till medarbetarnas lärande 

– tid! Utan tid och mandat för att faktisk få ägna sig åt lärande, reflektion, 

kunskapsdelning etc. så kommer väldigt lite hända. Att bygga in “stöd för lärande” i 

ledarutbildningen är därför en viktig start. Lika viktigt är medarbetarnas engagemang för 

lärande. Det börjar med aktiviteter och kommunikation om varför lärandet behöver öka, 

värdet av lärande och att vanor för lärande är mer än kurser. 

https://futurelearningorganisation.com/6-faktorer-for-att-skapa-en-larande-organisation/
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Medarbetare som vill och får lära blir snabbt besvikna om det inte har möjligheter att lära 

mer. Även om kulturen går först, så behöver arbete med erbjudande och teknik komma 

snabbt därefter. Det börjar med att ge tillgång till mer utbildningsaktiviteter, kanske i 

form av kursbibliotek som Coursera eller Pluralsight, i form av mikrolärande skapat av 

experter och kunskapsdelning i Communitys. Listan kan göras lång. 

L&D’s förmåga att använda teknologi för att accelerera lärande är avgörande för 

möjligheten att skala upp och etablera lärandet i hela organisationen. 

I takt med utvecklingen förändras initiativet för lärandet. Det är inte längre L&D och 

chefen som styr, utan medarbetaren själv. I takt med att lärandet flyttas till arbetet så blir 

det alltmer verksamhetens ansvar att driva. 

På högre nivåer, med kontinuerligt lärande och lärande integrerat i arbetet är det helt och 

hållet verksamheten som har initiativet. 

H u r  b ö r j a r  v i ?  

Det var en snabb översikt i stora drag. Frågan är hur vi kommer igång? Jag tror många 

känner igen sig i punkterna nedan: 

• Idag hinner vi inte med behovet från verksamheten. 

• Högsta ledningen supportar kanske i ord, men inte med resurser. 

• Att tillhöra HR, en central stab, innebär en slimmad bemanning. 

• Medarbetare har svårt att lägga tid på lärande. 
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• Medarbetare sätter ofta likhetstecken mellan lärande och kurs. 

• Förslag på initiativ för lärande blir ofta nedprioriterade, ledningen ser inte 

kopplingen till affären. 

Även om kunskapen finns om vad som behöver göras, så är det svårt att få till 

utvecklingen till en lärande organisation. Flödet i LinkedIn, webinar, artiklar, säljare från 

leverantörer ger alla förslag på hur lärandet kan moderniseras. Det ges många exempel 

på att utveckla kulturen för lärande, ny teknik för lärande, användning av skills, MOOC och 

så mycket mer. Det blir komplext att navigera för dig som är “ledare för lärande”.  

 

Hur få förändringen att hända? Hur få till stödet från ledningen, de extra resurserna, det 

första exemplet? 

När jag tänker på exempel från det jag själv varit med om eller hört i organisationer så 

handlar det bl.a. om. 

• Att ha en starkt “story”, ett varför, som kommuniceras med många ledare och 

ambassadörer. 

• Att ha konkreta exempel att demonstrera. 

• Att engagera verksamheten att driva lärandet. 

• Att utveckla en pilot med de som har stort behov och kommunicera resultaten. 

• Att ha en tydlig vision och handlingsplan som kommuniceras till ledare och 

ambassadörer. 

• Att ha ett starkt och trovärdigt “business case”. 

• Att få till ett brett engagemang genom att kommunicera värdet av lärande, 

lärvanor och growth mindset. 
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Det här är inget vi skjuter från höften mitt i brinnande leveranser. Vi får inte heller någon 

förändringskraft om L&D och andra intressenter springer åt olika håll. Det som behövs är 

att skapa utrymme för att stanna upp, samla de viktigaste intressenterna och ta ut 

gemensam riktning. 

• Att ha en genomtänkt vision och strategi för organisationens lärande, baserad på 

organisationens mål och de förändringar som sker. 

• Att fullt ut förstå medarbetarnas behov och de förutsättningar som krävs för att 

nå målen. 

• Att prioritera initiativen och skapa en handlingsplan för att nå dit. 

Ta f ram vision och 
handlingsplan för lärandet  

Jag har arbetat med strategi för lärande i många år. Det har gett mig erfarenhet om vad 

som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Några saker jag märkt varit viktigt för 

att lyckas är: 

• Arbeta utifrån – in – engagera medarbetare och intressenter i konversation om 

behov och möjligheter. 

• Anpassa ambitionerna – förstå ert eget inflytande och vad ledningen 

prioriterar tidigt i arbetet. 

• Jobba stegvis – gör en “tillräckligt” bra plan och testa snabbt istället för att ta 

fram en omfattande perfekt plan. 

• Följ upp – glöm inte att fråga medarbetare och hitta “riktiga” fakta på hur det 

går. Uppdatera ofta. 

• Hastighet är viktigt – omvärld, ledningens prioriteringar, medarbetares 

preferenser och teknik ändras snabbt. 

• Styr med visionen – skapa en kraftfull och förankrad vision att styra mot 

snarare än detaljerade planer. 

A r b e t a  a g i l t  

Verkligheten ändrar sig snabbt, vare sig det handlar om teknik, medarbetares 

förväntningar, ledningens prioriteringar eller eget inflytande och mandat.  
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Jag rekommenderar därför ett agilt arbetssätt enligt bilden nedan. Insikt och förståelse 

föregår arbete med att ta fram en gemensam vision och målbild. Identifiera möjligheter 

som gör att ni når målen och testa sedan iterativt för att skapa erfarenheter och lärdomar 

innan ni tar fram förändringskartan. 

Jag tycker att man kan ta flera varv i den här loopen. Det är bättre med förändring än att 

skapa den perfekta planen. Inledningsvis har många L&D team inte inflytandet att 

åstadkomma så stora förändringar. Då är det bättre att arbeta med strategin inom den 

mindre gruppen och genomföra mindre förändringar. I takt med lyckade resultat och ökat 

inflytande tar ni med fler intressenter och siktar på större förändringar. 

 

I n s i k t  o m  b e h o v e t  a v  f ö r ä n d r i n g  

Börja med att etablera ert “varför”. Utan insikt om varför en förändring behöver ske är det 

svårt att inleda arbetet och engagera ledning och medarbetare. Anledningarna kan vara 

många, t.ex. digitalisering, stora kompetensskiften, ändrade preferenser för lärande, nya 

metoder och ny teknik för lärande. 

 

https://i0.wp.com/futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2020/08/m%C3%B6te-med-teams_banner.jpg?ssl=1
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F ö r s t å  n u l ä g e t  

Har ni koll på nuläget? Vilka kompetensbehov kan ni möta idag? Vilka kan ni inte möta? 

Kan ni möjliggöra lärande på det sätt som medarbetarna vill? 

Min erfarenhet är att det ser ganska likt ut i många organisationer. De best-practice jag 

beskrev ovan (“L&D förmågor”) och som jag beskrivit i mina artiklar utgör vägen för de 

flesta organisationerna.  

En bra start är att genomföra den självbedömning jag presenterar i kapitel 5. Bilden 

nedan visar hur 30-talet svenska organisationer ligger till på nivå 2 – “individualiserat 

lärande”. 

 

Ni behöver också verksamhetens och medarbetarnas syn på nuläget. En enkät 

kompletterat med djupintervjuer är en bra start. 

Analysen ger insikter i var ni har behov av förändring och vad ni bör behålla och bygga 

vidare på. 

  

https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/our-insights/shaping-individual-development-along-the-s-curve?msclkid=133b8e34cfca11ec8c0c3d1813a5d114
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F ö r s t å  b e h o v e t  a v  f ö r ä n d r i n g  

Att ändra stödet och möjliggöra ett annat lärande tar tid. Därför är det viktigt att förstå de 

förändringar som påverkar organisationen och medarbetarna. 

Det handlar om förändringar i omvärlden som teknikskiften, förändrade kundbeteenden 

och trender bland blivande medarbetare. 

Hur förändras organisationen strategi och vad innebär det för medarbetarnas förmågor? 

Vilka planer finns på digitalisering och att ändra organisation och arbetssätt? Många 

yrkesroller förändras nu när arbetsuppgifter automatiseras. 

Även om världen förändras snabbt så vet vi ganska säkert konsekvenserna av 

digitalisering 2–3 år framåt. 

T y d l i g g ö r  L & D  f ö r m å g o r  a t t  u t v e c k l a  i  
f r a m t i d e n  

Ur analys av nuläge och kommande förändringar kan vi dra slutsatser för hur lärandet 

behöver utformas i framtiden. Det leder till en bedömning av vilka “L&D förmågor” som 

kan behöva utvecklas. 

Exempel kan vara förmåga att arbeta med kompetenser/skills, att utveckla en lärande 

kultur, att etablera ansvar för lärande i verksamheten, förmåga att driva socialt lärande 

etc. 

Det är viktigt att prioritera. Många av förmågorna tar tid och kräver mycket resurser att 

etablera. Inledningsvis har vi kanske inte möjlighet att driva så många förändringsprojekt. 

Bilden nedan är ett exempel från en större organisation. 
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S k a p a  v i s i o n  o c h  m å l  

För att få med både ledning och medarbetare är det viktigt att ha en kraftfull vision som 

skapar engagemang. Visionen ger en bild av hur lärandet kommer att vara i framtiden och 

hur det bidrar till medarbetare och verksamhet. 

Visionen kan uttryckas på många olika sätt. Från en kort mening till “historier” som 

praktiskt demonstrerar hur lärandet kan se ut “en vanlig dag” i framtiden. Bilden nedan är 

ett exempel på vision från ICA. Den visar viktiga värderingar och beteenden som stöttar 

den framtida visionen. 

På en lite konkretare nivå sätter vi mål för det framtida lärandet. Vi beskriver önskat läge 

för de “L&D förmågor” vi vill utveckla och mätbara mål som visar att vi är på rätt väg.  

 

F ö r a n k r a ,  f ö r a n k r a ,  f ö r a n k r a  

Om inte tidigare, så är det dags att förankra nu. Vi summerar våra viktigaste iakttagelser i 

omvärlden, de slutsatser vi dragit, visionen och målen. 

Håller medarbetare och andra intressenter med om det här? Har vi dragit relevanta 

slutsatser? Är visionen önskvärd? 

Förankringen börjar med ett starkt VARFÖR. Anledningarna i omvärld, strategi och interna 

faktorer som gör att vi behöver agera.  

Mitt tips är att ha många dialoger med intressenter i organisationen och hela tiden be om 

återkoppling. På det sättet skapar ni stegvis en starkare presentation. 
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T a  f r a m  h a n d l i n g s p l a n e n  

Nästa steg är att ta fram handlingsplanen. Det börjar med att förstå förutsättningarna för 

nå målen. Vilka hinder finns? Vilka möjliggörare? Hur bidrar eller hindrar dagens kultur, 

ledarskap, teknik, arbetssätt m.m.? 

Det ger oss underlag till de initativ som kan drivas.  

Här är det viktigt att tänka stegvis. Att t.ex. vilja etablera en lärande kultur består av 

många mindre initativ. Inledningsvis kan det handla om att skapa medvetenhet om 

“Growth mindset”. I senare skeden om att bygga in beteenden i strukturer och processer. 

Synsättet skall vara “testa-och-lär”. Börja med en prototyp eller en beskrivning som ni 

stämmer av med en referensgrupp. Följ upp responsen och skapa sedan en mindre pilot 

som ni sedan utvärderar och drar lärdomar från. 
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Glöm dock inte bort att implementering i en hel organisation kräver mer än piloter och 

kommunikation. Det kan lätt bli till “tomtebloss” som inte ger någon riktig affärsnytta.  

Någon gång behövs strukturer i form av system, processer och ägarskap för att det skall 

bli en hållbar förändring. 

Här gäller det också att förstå beroenden till andra initativ, t.ex. satsningar inom IT , 

uppdatering av HR-systemet, ledarutveckling eller organisationsförändringar. 

Slutligen prioriterar vi och lägger ut handlingsplanen. 

Ett sätt att dokumentera slutsatserna är en förändringskarta. Den visar vägen från 

nuläget till målbilden. Med tanke på de snabba förändringarna är det viktigt att inte lägga 

upp för lång tidshorisont. “I år”, “nästa år” och “på sikt” räcker. 

Här kan ni tydligt visa hur era erbjudanden inom lärande är beroende av organisationens 

kultur, tillgänglig teknik, er egen förmåga inom L&D och andra beroenden, t.ex. mot IT och 

verksamheten. 

Bilden visar ett exempel på en förändringskarta. 

 

Initiativ som är kritiska och bråttom hamnar i fältet för “årets initiativ”. “Testa & lär” 

innebär här att ni testar skarpt i verksamheten med piloter. 

För att skala upp lyckade piloter till att genomföras bredare behövs underlag som kan 

användas för att initiera projekt och initiativ, t.ex. projektdirektiv, “business case”, strategi 

för uppföljning och kommunikationsplan. 
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F ö r ä n d r i n g s k r a f t  

Handlingsplanen är preliminär, vi vet ännu inte hur mycket resurser vi kan få. Det blir en 

följd av förankringsarbetet som görs och en konsekvens av hur lyckade piloterna blir.  

L&D har oftast begränsat mandat och begränsad budget. Att påbörja resan mot en 

lärande organisation kräver därför förankring hos ledning och många intressenter. 

Vanligtvis också mer resurser, vilket kräver arbete med “business case”.   

Många gånger saknas resurser och även förmåga att driva nya “L&D förmågor”. Finns 

inte de resurserna kan vi försöka gå till ledningen och begära resurser. Ett annat 

alternativ är att frigöra personal genom att sluta göra något vi gör idag. En stor svensk 

bank valde det senare genom att bestämma att L&D inte längre lägger tid på att utveckla 

kurser. En kombination av verksamhetsansvar och intern tillgång till Utbildning.se blev 

lösningen. 

 

Det är inte ovanligt att det faktiskt finns personer som arbetar med lärande runt om i 

organisationen. Att se över organisationen kan också frigöra de resurser som behövs.  

Ytterligare ett alternativ är att gå till kritisk verksamhet som redan har gott om pengar. 

När jag var med om att etablera Ericsson Academy gick vi direkt till produktledningarna 

för 4G och IP-nätverk. Behovet där var mycket stort och det hjälpte Ericsson Academy att 

bygga upp sin organisation inledningsvis. 

För att lyckas krävs förmåga att driva förändringen. Projektledning och 

förändringsledning men också djup kunskap om den “L&D förmåga” som skall etableras.  
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Det kan vara en stor förändring att gå från att ha jobbat med eLearning till att arbeta med 

kultur för lärande eller skills. Därför bör man planera “upskilling” av sitt team.   

Läs mer om hur du kan vässa kunnandet inom lärande i ditt team! 

T a  e t t  f ö r s t a  s t e g  

Hur ser det ut i din organisation? Har ni en tydlig plan för att utveckla lärandet i 

organisationen? 

Det kan vara lätt att vänta. Att avvakta tills den nya resurser kommer, eller tills IT rullat  ut 

det nya systemet, eller tills ni är klara med årets certifieringar. 

Utvecklingen står inte stilla. Digitalisering och kompetensskifte pågår med full fart i 

verksamheten. En L&D funktion som inte har en plan för att möta utvecklingen blir snabbt 

marginaliserad.  

https://futurelearningorganisation.com/services/utveckla-era-kunskaper-inom-larande/


 

L&D Transformation  66 

 

5.  Självbedömning – 
lärande 
organisation  
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Beskrivning av 
självbedömningen  

Frågorna är ett urval från mitt arbetsmaterial "Självbedömning - lärande organisation" och 

bygger på forskning från Bersin Deloitte, CEB/Gartner, Towards Maturity, McKinsey mf.l. 

De fyra nivåerna har jag hämtat från Bersin Deloitte's "Learning Maturity Model". De visar 

på tydliga steg i en organisations ambitioner runt lärande. 

Va r f ö r  g ö r a  s j ä l v b e d ö m n i n g e n ?  

Syftet med mognadsmodellen är att successivt bidra mer till medarbetare och 

verksamheten. Ett första steg är att kunna leverera utbildning som verkligen ger effekt i 

arbetet. I nästa steg att vara nära verksamheten, snabb och kunna erbjuda utbildningar 

som bygger de förmågor vi behöver för framtiden.  

 

Formell utbildning är bara några procent av allt lärande, så i nästa steg växlar vi upp det 

informella kontinuerliga lärandet och mångdubblar på det sättet lärandet som sker i 

organisationen. Slutligen stöttar vi produktivitet och innovation genom att bygga in 

lärande i processer, system och organisation. 

S å  h ä r  g ö r  d u  

Bedömningen tar ca. 10 minuter. Antingen skriver du ut följande sidor och kryssar för 

lämpligt eller så gör du bedömningen online. Jag rekommenderar att ni gör bedömningen 

i grupp (vilket förstås tar längre tid). Läs gärna inledningen till varje nivå först. Tänk på 

skalan när du svarar. För att markera längst till höger förväntas förmågan vara etablerad i 

hela organisationen. 

Efter sista frågan får du mer information om hur du kan tolka resultaten. 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6uo82RCq2UGJnpbkWa_RmcPJpzLThLBHlg89PuzXq9RUMDBPRzU2MVk1MkpUTFFMUUs2T1pWSDNKUC4u
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N i v å  1  -  E f f e k t i v  ( d i g i t a l )  u t b i l d n i n g  

Din organisation är bra på att ta fram utbildning som bidrar till verksamheten och 

medarbetarnas mål. Verksamheten har ett ansvar att omsätta förändringar till nya 

kompetenskrav och sedan ta fram utbildning som ger effekt.  

Ni arbetar med roller och kompetenser för att göra utbildningen målinriktad. De 

utbildningar som tas fram består av många aktiviteter och blandade format utformade 

för att ge effekt i arbetet. Utbildningar är många gånger digitala och tillgängliga när de 

behövs och där de behövs. 

B e t y d e l s e n  a v  d e t  h ä r  s t e g e t :  

• Genom att digitalisera stora delar av utbildningen kan ni spara mycket pengar. En 

organisation med 10 000 anställda sparar över 200 mkr per år. 

• Genom att arbeta med roller/kompetenser och modularisera utbildningar minskas 

tiden varje deltagare behöver lägga på utbildning. Erfarenheter från bl.a. Ericsson 

visar på minskning med 60–70%. 

• Bara 15% tillämpar vad de lärt i en utbildning. Genom att arbeta med "learning 

transfer" kan den siffran ökas till 90%. 

• Genom att låta verksamheten själva ta fram digital utbildning minskas tiden att 

bygga ny kompetens med upp till 80%. 
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FRÅGA: I vilken mån är nedanstående förmågor etablerade (med bl.a. stöd, metoder, verktyg) 
och allmänt utbredda i hela organisationen. 
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N i v å  2  -  I n d i v i d a n p a s s a t  l ä r a n d e  

Undersökningar visar att den genomsnittliga organisationen möter ca. 15% av 

medarbetarnas kompetensgap. Din organisation möter behovet att bygga framtida 

förmågor genom att öka tillgången till utbildningar. Ni tillgängliggör innehåll från externa 

bibliotek som Coursera, LinkedIn Learning, Pluralsight m.m. Ni stöttar medarbetare 

genom använda LXP som med AI rekommenderar det som är relevant just för dem. 

Experter i verksamheten ansvarar för att kurera externa kurser och information. Teknologi 

för skills bidrar till att rekommendera innehåll, nya roller och mentorer. Lärande levereras 

i arbetet, t.ex. via appar i Microsoft Teams eller som mikrolärande i mobilen. Ni använder 

Design Thinking för att skapa engagerande lärresor nära arbetet. 

B e t y d e l s e n  a v  d e t  h ä r  s t e g e t  

 

• Betydligt fler hittar relevant innehåll för sin utveckling. Leverantören Degreed ger 

exempel på 9 gånger ökat engagemanget för lärande (tid). 

• Fler bygger nödvändiga förmågor. Enligt IBM ökar produktiviteten med 16%. 

• Med bättre lärresor inbäddade i arbetet eller med mikrolärande så ökar learning 

transfer, d.v.s. effekten i arbetet. Ett exempel från Walmart visar 54% 

effektskillnad mot tidigare upplägg. 
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FRÅGA: I vilken mån är nedanstående förmågor etablerade (med bl.a. stöd, metoder, verktyg) 
och allmänt utbredda i hela organisationen. 
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N i v å  3  -  K o n t i n u e r l i g t  l ä r a n d e  

Formellt lärande i form av kurser utgör enligt studier så lite som 4% av lärandet. Nu 

stöttar organisationen aktivt lärandet av erfarenheter. Vi hjälper medarbetare att hitta 

utmaningar, att experimentera och prova alternativ, att få återkoppling och att reflektera. 

Ni stöttar lärande av andra, från jobbskuggning, mentorer, lärande i team, Communitys 

och det professionella nätverket.  

 

Ni stöttar medarbetare att omvandla informationsflödet till nya förmågor i arbetet. 

Förutom metoder och teknik arbetar ni med kultur för lärande. Ni utbildar ledare och 

medarbetare i lärförmåga, röjer hinder för lärande och bygger in strukturer för lärande i 

arbetet, t.ex. strukturer för reflektion, återkoppling, kunskapsdelning m.m. 

B e t y d e l s e n  a v  d e t  h ä r  s t e g e t  

• Ni ökar drastiskt lärandet i organisationen, vilket påverkar organisationens vinst. 

Enligt Bersin Deloitte är vinstökningen 3–4 gånger högre för de här 

organisationerna än för genomsnittet. 

• Enligt samma studier är sannolikheten att ligga i topp när det gäller produktivitet 

och innovation dubbelt så hög som för genomsnittet. 

• Enligt studier från McKinsey och BCG ökar sannolikheten att lyckas med 

genomgripande digitalisering från 17% till 90% med en kultur som fokuserar på att 

bygga (digital) förmåga. 
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FRÅGA: I vilken mån är nedanstående förmågor etablerade (med bl.a. stöd, metoder, verktyg) 
och allmänt utbredda i hela organisationen. 
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N i v å  4  -  I n t e g r e r a t  l ä r a n d e  i  a r b e t e t  

Arbetet utformas för lärande. Processer är agila och inkluderar reflektion och ständiga 

förbättringar. Tvärfunktionella team medger att lära inom och mellan team. Med hjälp av 

teknologi som t.ex. WalkMe byggs stöd och lärande in i system. Data används för att ge 

medarbetare direkt återkoppling på hur arbetet går.  

Ett omfattande samarbete med universitet, kunder och branschkollegor medger ökat 

lärande från omvärlden. L&D sitter med i högst ledningen och lärande är en del av 

företagets strategi och varumärke. 

B e t y d e l s e n  a v  d e t  h ä r  s t e g e t  

• Enligt Bersin Deloitte är ett fåtal företag på den här nivån. Exempel är tech-jättar 

som Microsoft, Google och Apple. Där typiska svenska industriföretag har en vinst 

på 2–300 tkr per anställd så är vinsten per anställd 6-9 mkr i dessa företag. 

• Betydligt högre innovation leder till betydligt högre tillväxttakt. De senaste 3 åren 

har tech-jättarna vuxit 50% samtidigt som de svenska stora bolagen vuxit 5%. 
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FRÅGA: I vilken mån är nedanstående förmågor etablerade (med bl.a. stöd, metoder, verktyg) och 
allmänt utbredda i hela organisationen. 
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To l k a  r e s u l t a t e n  

Generellt rekommenderar jag er att arbeta med de förmågor där ni lagt markeringen till 

vänster. Vad som är viktigt att arbeta med just för din organisation beror dock på er 

strategi, era nuvarande utmaningar och var i mognadstrappan ni befinner er. 

Den här självbedömningen är underlag för en workshop där vi tillsammans drar 

slutsatser, prioriterar och beskriver de mest kritiska initiativen att starta. Jag har då 

också intervjuat några av era viktigaste intressenter och bidrar med mina 

rekommendationer. 

Läs mer om ”Workshop – kartläggning nuläge”. 

J ä m f ö r  e r  m e d  a n d r a  

Du kan nu jämföra din organisations svar med ett genomsnitt av övriga organisationers 

svar. Du hittar resultaten genom att klicka på länken nedan (visas i ett nytt fönster). 

Jämför er med andra 

T a  f r a m  e n  s t r a t e g i  f ö r  l ä r a n d e  

Läsa mer om att ta fram vision, strategi och handlingsplan för en lärande organisation på 

den här länken. 

D i s k u t e r a  r e s u l t a t e n  m e d  J o h a n  

 

Varför inte ta en förutsättningslös virtuell fika med Johan och diskutera era resultat. 

Maila mig så tar vi 30-minuters återkoppling om era resultat. Utan kostnad. 

https://futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2022/06/Beskrivning-kartlaggning-nulage-3.pdf
https://forms.office.com/Pages/AnalysisPage.aspx?AnalyzerToken=bGqeFepp790Nnt9zt7wZ4gPbo5XwPJue&id=6uo82RCq2UGJnpbkWa_RmcPJpzLThLBHlg89PuzXq9RUMDBPRzU2MVk1MkpUTFFMUUs2T1pWSDNKUC4u
https://futurelearningorganisation.com/wp-content/uploads/2022/06/Beskrivning-NextMove-220530.pdf
mailto:johan.skoglof@futurelearn.se

