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Varför en ebok om att bli mer 
affärskritiska?  

I min artikel ”Från ordermottagare till värdeskapare” beskrev jag hur L&D kan skapa mer 

värde genom att arbeta närmare verksamheten, fokusera på prestationer och förstå vilka 

utmaningar som ligger på ledningens bord. 

Det här var också något vi pratade mycket om på mitt webinar – ”L&D som affärskritisk 

partner” (30/11).  En mycket erfaren panel gav många tips från sin organisations 

respektive förändringsresor: Kristina Bixo (SEB), Frida Monsén (ICA) och Teemu Lilja 

(Telia).  

Har du inte sett webinaret så tipsar jag om att se det här nedan: 

 

https://futurelearningorganisation.com/ld-fran-ordermottagare-till-vardeskapare/
https://www.youtube.com/embed/QbKmGRwun84?feature=oembed
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På slutet av webinaret ställde en deltagare den här frågan: ”men hur börjar man, när man 

har få resurser och inte är så förankrad i verksamheten?”. 

Det fick mig att tänka till lite. Vad jag varit med om i de organisationer jag jobbat med. 

Resultatet blev tipsen i den här e-boken. 

Jag skriver för dig som jobbar i en organisation som är minst några tusen anställda. Ni är 

för få på L&D för själva driva utvecklingen och historiskt har ni haft en tonvikt på kurser, i 

klassrum och eLearning. Initiativen kommer många gånger från ämnesexperter.  

Du vet att digitaliseringen pågår och att det ställer krav på medarbetare att utvecklas. 

Ledningen pratar gärna om det ständiga lärande, vilket dock inte omsatts till resurser för 

din enhet. 

Så hur skall du tänka? Vilka steg skall du ta?  I e-boken går jag igenom de här stegen: 

1. Frigör resurser från kursverksamheten. 

2. Ge er ut i verksamheten. 

3. Hjälp medarbetare att bli bättre. 

4. Arbeta agilt. 

5. Kommunicera värde. 

6. Ge verksamheten förutsättningarna. 

Det här är förstås ett ämne som skulle kunna bli väldigt omfångsrikt. Jag har därför 
försökt hålla mig någorlunda kort och beskriver ”varför” och ”vad” du kan göra. Detaljerna 
har jag lämnat till ett annat tillfälle. 

 

Mycket nöje! 

 

Publicerat av Johan Skoglöf, december 2022 
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1 – Ge er ut i 
verksamheten  
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L&D får sällan mandat och 
resurser inom HR  

Punkterna är inte strikt i ordning. Kanske behöver du frigöra resurser först, vilket jag 

beskriver i punkt 2. Jag börjar dock med “ge er ut i verksamheten” eftersom det är 

viktigast. 

Det är inte helt ovanligt att L&D har mindre kontakt direkt med verksamheten. Samarbetet 

kanske är större med HR och centrala funktioner än med t.ex. säljavdelningen eller 

produktion. 

Ingen av de här enheterna mäts på resultat. De är inte utsatta för pressen att ta fram 

bättre erbjudanden till kunden, vara mer produktiva, sälja mer till lägre kostnad. 

Vi kan sitta och prata om kultur och digitala ekosystem i all evighet. Det kommer inte att 

öka vårt mandat. Det sker först när vi skapar värde för verksamheten, för de som mäts på 

organisationens resultat. 

I verksamheten finns de stora utmaningarna som har med lärande att göra. Det finns 

alltid verksamheter som har stora problem med vikande prestationer, medarbetare som 

inte hänger med eller kompetensskifte p.g.a. digitalisering. 

Träffa verksamheten  

Du behöver ge dig ut i verksamheten och hitta utmaningarna som har med lärande att 

göra. Det kan vara säljchefen vars säljare inte riktigt hänger med den nya tekniken, 

service och eftermarknad som skall skapa längre kundrelationer, rådgivarna som 

digitaliseras, produktion som blir allt färre och får hantera allt komplexare teknik.  

Det kan vara det stora digitaliseringsprojektet som inte får tillräckligt genomslag därför 

att medarbetarna inte klarar att ändra arbetssätt. 

Kort och gott, hitta ”kompisarna som har ont”! 

Många gånger kommer inte ledarna för de här verksamheterna till dig. De ser inte en kurs 

som den självklara lösningen på ett säljproblem. Du får i stället möta ämnesexperter som 

bestämt att en kurs behöver göras för GDPR, den nya kvalitetsprocessen eller företagets 

hållbarhetssatsning. 

Med knappa resurser är det viktigare att stötta initiativen där mer värde kan skapas. Då 

behöver du ge dig ut och träffa verksamheten. 
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Jag var med när L&D på Ericsson gick från att vara en enhet inom HR, ganska frikopplad 

från verksamheten, till att bli djupt inbäddad i verksamheten.  

Förändringen blev total. Man blev på ett slag delaktig i de stora utmaningarna 

verksamheten hade: produktlanseringar, ändrade säljprocesser, nya systemstöd. Andra 

värden kom i centrum. Från att ha fokuserat på pedagogik, korrekthet och deltagande 

blev fokus nu prestationer, hastighet och enkla lösningar. 

 

Learning lead - En ny roll att 
stötta verksamheten  

På Ericsson fick verksamheten själva ägarskapet för det man kallade ”competence 

readiness”. Det är slutmålet. Ditt första steg bör vara att delta mer i de dialoger som förs 

i verksamheten. Hur skall nya strategin implementeras? Hur ökar vi försäljningen? Hur 

skapar vi en agilare organisation? Hur möter vi utmaningar från konkurrenter? 

Börja själv med att lyssna med ledningen, ta kontakt med personer i ledningsgruppen 

eller styrelsen. De känner helheten. De vet prioriteringarna och var det finns utmaningar.  

Har ni redan HRBP´s så är det också ett sätt att börja. Boka möte med dem och hör med 

dem var det finns utmaningar i verksamheten. Stanna dock inte där. HRBP´s har ofta ett 

HR-perspektiv, du behöver söka verksamhetsproblem. 

Boka möte med chefer i verksamheten, referera till ledningen eller HRBP´s och lyssna på 

utmaningarna. Snart hittar du kompisen som har ont. 

Många företag utser personer som ansvarar för dialogen med verksamheten, ungefär 

som HRBP. Telia och ICA kallar dem “Learning Lead”, SEB ”Learning Development 

Partners” och Ericsson ”Learning & Performance Consultants”.  
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De ansvarar för att möta chefer i verksamheten kontinuerligt. De sitter med i lednings-

grupper, deltar i verksamhetsplanering, lyssnar och förstår var utmaningar eller 

möjligheter finns som har med förmågor att göra. 

Fokusera på värdeskapande  

Ledarna i enheten med utmaningar kan ha förutfattade meningar om dig. De kan börja 

prata om ledarutbildningen eller existerande kurser. 

Byt planhalva. Läs på innan så du har koll på resultat, försäljning, tillväxt, kostnader och 

annan data. Du har ju också beskrivningen från ledningen (om du träffade dem först).  

Fråga om chefens utmaningar. Vad håller dem uppe om natten? Vilka satsningar och 

förändringar görs? Hur hänger medarbetarna med i det här. Var kan deras prestationer bli 

bättre? 

Här kommer några typiska ämnen att prata om: 

• Digitalisering som förväntas ändra arbetssätt och kompetensbehov.  

• Pågående digitalisering som går för långsamt eller där vinsterna uteblir. 

• Vikande resultat eller produktivitet där man misstänker att medarbetarna inte 

riktigt hängt med på nya arbetssätt. 

• Hög personalomsättning och/eller medarbetare som uttrycker brist på utveckling.  

• Hög konkurrens och behov av medarbetare som är med och förbättrar och 

innoverar. 

Det finns mycket ni kan göra som ett första steg i att lyssna mer på verksamheten. Delta i 

ledningsgrupper, besök medarbetare, använd enkäter och dra slutsatser av data. 
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2 – Frigör resurser f rån 
kursverksamheten  
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Gör bara kurser som skapar 
värde  

Det är svårt att göra något nytt om du inte har resurser för det. Det är också svårt att få 

mer resurser om du inte kan visa på värde. 

Så den första frågan är vilket värde du kan visa för verksamheten. Exempel på värde är: 

• Bevisligen höjt medarbetares prestationer vilket skapat högre intäkter, bättre 

resultat eller nöjdare kunder. 

• Bevisligen bidragit till medarbetares utveckling vilket skapat nöjdare medarbetare, 

mindre personalomsättning och attraherat nya medarbetare. 

Ordet ”bevisligen” är ett eget kapitel om utvärdering. Men du förstår säkert. Du kan peka 

på vad deltagare sagt, eller vad utvärderingar visat som kan kopplas till ett värde för 

företaget: ökad försäljning, resultat, produktivitet, förbättring eller något annat. Något 

som ledningen lyssnar på. 

Det är inte så vanligt att kunna visa på värde. Är du i början av resan så har du säkert 

svårare med det. Fundera dock på vad som faktiskt är värde för organisationen.  

Gå sedan igenom allt ditt team levererar och fundera på hur det skapar värde för 

verksamheten. 

I många fall tror jag att du kan räkna ut det direkt. Kanske efter att ha tagit ett kort samtal 

med deltagare. 

Om du inte vet. Uppdatera era utvärderingar och se till att de genomförs, gärna några 

månader efter kursslutet. Lägg in frågor som visar om medarbetaren använder 

kunskapen från kursen i sitt arbete. Har den bidragit till resultatet i arbetet? På vilket 

sätt? 

Lägg ner kurser som inte bidrar till att skapa värde (och som förstås inte är lagkrav). 

Det kan vara svårt med beställare som är väldigt bestämda på att just deras kurs skall 

göras. Mitt tips är att ha en beställardialog. Skapa ett dokument som skall fyllas i och 

som kräver att vinsten för verksamheten formuleras, hur prestationer bidrar, vad som 

hindrar goda prestationer och vilken typ av lösning som skapar rätt prestationer. 

Det är något jag infört i många organisationer och som direkt underlättar beställar -

dialogen. 

  



 

Etablera verksamhetsnära lärande i 6 steg 12 

Utveckla inte all t själva  

Lägg kurser som inte är företagsunika på externa leverantörer. En bank jag jobbade med 

slutade att göra kurser som var det minsta generella och integrerade en beställningssida 

till utbildning.se i stället. På det sättet frigjorde man resurser för att starta sin 

förändringsresa. 

Kurser som t.ex. ”presentationsteknik”, ”Att ge återkoppling” eller ”GDPR” är uppenbart 

generella. Där kan ni använda externa leverantörer. Samma sak med det mesta inom IT 

och inom funktionella områden som t.ex. marknadsföring, försäljning och projektledning. 

Verksamheten har ofta ett stort behov av kurser/ innehåll om produkter, system och 

processer. Det är kunskaper som ändras snabbt och som är på fakta/ förståelsenivå. För 

er inom L&D kan det vara svårt att hinna med och att skapa innehåll som är relevant. I 

många fall är inte en kurs det mest lämplig utan t.ex. en SharePoint-sida eller en video. 

Här erbjuder ni enkla verktyg så att ämnesexperterna själva kan ta fram sig material , t.ex. 

Articulate Rise eller Microsoft Stream. 

Bilden nedan visar hur många företag lägger upp sin innehållsstrategi. Skilj på det som är 

generellt och det som är unikt för organisationen. Skilj också på det som används i den 

dagliga verksamheten och är snabbföränderligt och det som är mer beständigt och 

kritiskt för att ”vinna på marknaden”. Fokusera utveckling av kurser på rutan längst upp 

till höger. 
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Ta f ram alternativ till kurser  

K u r s e r  ä r  i n t e  d e t  v a s s a s t e  v e r k t y g e t  

Vi kan också behöva ifrågasätta vad vi levererar, i de flesta fall kurser. Är det längre det 

bästa verktyget för att bygga förmåga eller förmedla kunskaper? 

Du kanske hört resonemanget nedan förut, men det tål att repeteras. Till att börja med, 

kurser i allmänhet är inte dåligt. 

För en medarbetare som är helt ny i rollen är det bra med en guidande lärresa, liksom om 

hen börjar med ett helt nytt arbetssätt eller helt ny teknik. Det är dock inte nyckeln till allt 

lärande.  

Det finns många sätt att beskriva det, t.ex. 70:20:10. Här använder jag s-kurvan för att 

beskriva hur vi bygger förmåga från nybörjare till expert. Ju mer erfarenhet av faktiskt 

arbete och kunskap vi har i ämnet, desto lättare kan vi ta in och använda information i 

arbetet. Vi lär genom att samarbeta med andra, bearbeta ny information och pröva oss 

fram. Experten skapar själv kunskapen inom området. Bilden ger några exempel på 

utvecklande aktiviteter 

 

Ju högre upp vi befinner oss, desto lättare lär vi själva.  

Vi får succesivt en bred förmåga att ta till oss nyheter inom vårt arbetsområde. Bara för 

att vi skall börja använda en ny Microsoft-app, så behöver vi inte ta en kurs. Vi har en 

allmän kunskap om hur apparna fungerar. 

https://www.forbes.com/sites/annesugar/2022/01/27/whitney-johnson-believes-that-anything-is-possible-and-the-learning-s-curve-proves-it/?sh=5fe3aa914f4d
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Ganska få befinner sig normalt längst ner i S-kurvan. Undantaget är yrkesgrupper som 

kan behöva omskola sig till hela andra yrken. De flesta är en bit upp. Kraven på att agera i 

en alltmer komplex värld gör också att vi i allmänhet behöver befinna oss högre upp, ha 

högre förmåga inom vårt område och bättre förmåga att lära. 

Rutinartade eller transaktionella sysslor har oftast automatiserats. 

 

V i  l ä r  m e r  a v  i n f o r m a t i o n  o c h  a v  a n d r a  

Bilden nedan är ett typiskt svar från medarbetare på frågan ”Var får du kunskapen ni 

behöver i arbetet?” Som du ser är det mest från kollegor/ experter, från olika former av 

informationsstöd eller från att pröva och utvärdera. 
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Det stämmer bra med ”s-kurvan”. De flesta av oss befinner ju oss på mitten av vår 

utvecklingskurva och har lärt oss att navigera och bearbeta information och komplexare 

situationer. 

Mitt förslag är att samarbeta med IT och affärsenheterna för att ta fram alternativ till 

kurser, t.ex.: 

• Lärportaler med kurerad och målgruppsanpassad information, t.ex. med 

SharePoint. 

• Videoportaler för enkel kunskapsdelning inom olika områden, t.ex. med Stream. 

• Communitys där medarbetare samarbetar och delar kunskap med varandra, t.ex. 

med Viva Engage. 

Att jag rekommenderar Microsofts appar ovan beror på att du säkert har det i företaget 

och att du behöver komma igång och experimentera. Senare kan det vara läge att 

investera i en mer lättanvänd plattform. 
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Sätt i gång nu – oavsett om du 
har resurser  

I den ideala världen gör vi en analys, tar fram en strategi, en handlingsplan och skapar 

sedan ”buy-in” för implementeringsplanen. 

Eller? 

Så funkar det inte riktigt i större organisationer. Eller rättare sagt, det är väldigt svårt med 

många intressenter. Det blir komplext och tar väldigt lång tid. 

I de flesta framgångsrika fall jag känner till, t.ex. Ericsson, SEB, ICA eller Telia så har 

förändringen börjat i det lilla. Det är där vi hittar tydliga problem att lösa, som skapar 

värde.  

Det är bara i det lilla vi lyckas engagera och koordinera alla intressenter.  

I det lilla behöver vi inte budgeten och resurserna som är allt svårare att få. Du skall 

övertyga L&D-chefen, HR´s ledningsgrupp, verksamhetens ledning och kanske högsta 

ledningen i företaget. ”No way José”. 

Produktcykler går allt snabbare, digitalisering allt snabbare, tekniken är exponentiell. 

Förutsättningarna som gäller nu kommer inte gälla imorgon. Om vi skall lägga ett år på 

att förankra och skaffa resurser så kommer förutsättningarna att ha förändrats lagom till 

vi sätter i gång. 

Så mitt budskap är att börja direkt med de resurser du har i ditt team just nu.  
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3 – Hjälp medarbetare 
att bli bättre  
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Utgå f rån prestationer  

Vi sätter gärna lärmål för utveckling av kurser – ”Efter kursen skall du kunna förklara …”. 

Hur vet vi att det skapar värde, påverkar prestationer och resultat? 

Men du kanske invänder: ”Vi använde ”Impact Mapping och bröt ner resultatet till lärmål”. 

OK, men varför är lösningen en kurs? Hur hjälper att memorera vissa saker resultatet? På 

webinaret jag refererade till tidigare sa Teemu Lilja (Telia): ”I 9 av 10 fall handlar våra 

lösningar om rätt information till rätt person vid rätt tillfälle.” 

Som jag beskrev tidigare får vi den kunskap vi behöver i jobbet från kollegor, experter, 

informationsstöd, intranätet m.m. I väldigt liten del via kurser. 

Nästa fråga är i vilken mån ökad kunskap är lösningen. Det spelar ju ingen roll om vi inte 

har rätt information, värderingarna säger att vi skall bete oss på ett annat sätt, chefen 

kanske belönar ett annat arbetssätt, processen eller systemet hindrar oss att göra rätt, 

eller vi har inte mandat. 

 

För att skapa värde, som tilltalar ledare, som gör att vi får ökat mandat och mer resurser 

(och kan satsa på annat också), så behöver vi arbeta utgå från resultat och prestations-

mål. T.ex. ”öka försäljningen med 20%”, ”hantera 30% fler ärenden”, lösa 50% fler fall” etc. 

Arbeta med verkliga data. Det räcker inte med att ledaren eller ämnesexperten säger att 

medarbetarna skall prestera på ett visst sätt. 
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Ta reda på hur det verkligen ligger till. Ge dig ut och observera och prata med 

medarbetarna. Komplettera med enkäter och data om det finns. Når medarbetarna målen 

eller finns det ett gap? Var finns gapen? 

Fundera redan från början på vad du kan mäta innan och efter. Finns det data som är 

tillräckligt specifik för att mäta t.ex. antal lösta servicefall per individ? Om inte kan du 

behöva mäta nyckelbeteenden. Videon nedan visar ett exempel. 

 

Förstå var problemet ligger 
och vad som är orsaken  

Som videon visar behöver vi förstå grundorsaken till problemet. För ämnesexperten är det 

alltid att medarbetarna inte kan ämnet eller instruktionen. Som exemplet visar kan det 

vara många orsaker som ligger bakom. 

Hitta de verkliga orsakerna till att prestationerna inte är som de skulle eller att resultatet 

skulle kunna förbättras. 

Det kan du bara göra genom att intervjua och observera medarbetarna. En bra metod är 

att ställa frågan varför 5 gånger. 

En lösning är mer än kunskap  

Som du såg i videon ovan blev lösningen mycket mer än en kurs. Den handlade om 

innehållet i kundmottagarnas roller, deras mandat, status, tillgång till system och 

informationsstöd, arbetssätt och mycket mer. 

https://www.youtube.com/embed/lsYo4cC9kCk?feature=oembed
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Då kanske du säger att vi inte påverkar de här sakerna. Det är en erfarenhet jag också 

haft. Det är det vanligaste fallet. Man bryter ner resultatet, hittar allt som hindrar, men 

säger att ”det tar nån annan hand om, vi gör kursen”. 

Nu behöver vi säkerställa att förändringen blir av. Annars skapas inte bättre prestationer 

och vi får svårt att visa på ökat värde. 

Det är därför viktigt att samarbeta med en ”kompis”, en chef som verkligen vill det här. 

Som kan öppna dörrar och påverka så att vi tillsammans med andra, systemägare, 

processägare och vad det kan vara kan skapa en lösning. 

Även enkla lösningar skapar 
värde  

Det som jag beskrivit ovan är en ganska stor insats och passar för större förändringar. 

Eftersom vi vill bidra till att skapa värde, då kan vi också behöva adressera de viktiga 

utmaningarna. 

Men totalt sätt behöver inte förändringarna vara så här stora. Låt mig ge ett annat 

exempel i den här videon: 

 

För den här målgruppen handlar det mer om att hitta information och experter som kan 

hjälpa till. Precis det jag beskrev i förra kapitlet. 

I många fall handlar det inte om ett helt nytt mandat eller arbetssätt. Jag själv, ni och 

många andra s.k. kunskapsarbetare är inte speciellt påverkade av det. För det mesta är vi 

en bit upp på kurvan och söker information, pratar med andra, provar i arbetet och 

utvärderar om det fungerade eller inte. 

https://www.youtube.com/embed/Zm87qTD0-7k?feature=oembed
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Så vi har å ena sidan ordentliga insatser där vi ser över det mesta för att säkra 

prestationer och å andra sidan lösningar där vi tillgängliggör information, data och 

samarbete. 

Idag jobbar dessutom allt fler genom ett system på något sätt. Där kan vi i allt högre grad 

bygga in det stöd eller lärande som behövs via t.ex. WalkMe eller AR för praktiskt arbete. 

Så var kommer lärresan in? Tja, mellan enklare informationslösningar och lösningar som 

verkligen påverkar prestationer. Fundera på i vilken omfattning ni behöver ta fram 

lärresor. 

Å ena klarar medarbetaren i de flesta fallen själv att omvandla information till nya 

beteenden. 

Å andra sidan. När det verkligen handlar om att ändra beteenden behöver vi också arbeta 

med att ändra strukturer, vilket är en lite större ansats än en lärrresa. 

Risken är att vi lägger en massa energi på något som är mellanmjölk. 

Uppgradera er 
utvecklingsprocess  

Min rekommendation är att ni uppdaterar er utvecklingsprocess. Börja med att analysera 

målgruppens prestationer. Tydliggör gap och koppling till resultat. Gör också en djupare 

analys av faktorer som påverkar prestationerna. Det handlar inte bara om bristande 

kunskaper.  

Se också bredare än utbildning som möjlig lösning på ett behov. Även om ni inte har 

mandat att ändra processer eller organisation så kan ni arbeta med t.ex. informations-

stöd, motivation och ledarskap. 
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Bilden ovan visar ATD´s modell för Human Performance Improvement. En sådan ansats 

kan förstås vara ett stort steg inledningsvis. Ni har ju många gånger inte kontroll över 

strukturerna som behövs för en lösning. Det ni kan göra är att börja tydliggöra resultatet 

som skall uppnås, hitta grundorsaken och att skapa lösningar som är mer än utbildning. 

Stötta medarbetarna att lära 
själva 

Jag refererar återigen till S-kurvan och till ett förändrat lärande. Vi använder alltmer 

information och andra medarbetare för vårt lärande. I takt med att vår förmåga ökar 

ytterligare så lär vi också alltmer från erfarenheter och att experimentera med olika 

tillvägagångssätt. 

Ju snabbare förändringar och ju komplexare uppgifter vi arbetar med, desto mer blir det 

medarbetaren som själv driver sitt lärande. Vi blir allt bättre på att navigera i omfattande 

information och komplexitet. 

Josh Bersin kallar de här förmågorna för ”Power Skills”. Det är t.ex. ”komplex problem-

lösning”, ”analytiskt tänkande”, ”kreativitet” och som en av de viktigaste ”aktivt lärande”. 

Det påverkar hur vi lägger våra resurser inom L&D. Skall vi ge medarbetaren verktygen 

som gör det enkelt att hitta relevant information och själv lära eller skall vi lägga stor 

energi på en manusförfattare som skriver ett ”intressant” manus. En manusförfattare 

som inte känner sammanhanget av kultur, värderingar, språkbruk, processer och system 

som kunskapen skall användas i. 

https://www.td.org/education-courses/improving-human-performance-certificate
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Min rekommendation är att ni lägger minst lika mycket tid på att underlätta för 

medarbetaren att hitta information, hitta experter och samarbeta som att göra kurser. 

Ställ fram buffén, men tugga inte alltid maten. 

Lär medarbetare att lära själva. Arbeta med teamen för att skapa en miljö där de lära av 

varandra. Låt det vara enkelt att kunna ställa frågor till andra. Det handlar om tillit, 

öppenhet och generositet. Det finns många bra initiativ att driva för att få teamen att bli 

riktiga lärmotorer. Du kan läsa mer i den här artikeln. 

Så för att sammanfatta. När du skapar lösningen, tänk på att medarbetarna främst lär 

själva, så ge dem verktygen för det. 

• Tillgängliggör relevant information. 

• Gör det lätt att samarbeta och kunskapsdela. 

• Arbeta med medarbetarnas motivation. 

• Vässa medarbetarnas förmåga att lära. 

• Vässa teamets förmåga att lära.  

https://futurelearningorganisation.com/learnability-utveckla-din-formaga-till-larande/


 

Etablera verksamhetsnära lärande i 6 steg 24 

 

 

 

4 – Arbeta agilt  
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Behovet f inns nu!  

Min erfarenhet är att det ofta tar lång tid att möta kompetensbehov i verksamheten. Det 

tar ett tag att uppfatta behovet, L&D skall involveras, som börjar med en förstudie/ 

analys. Processen att ta fram en eLearning och lansera tar månader, kanske upp till ett 

år. Det går kanske snabbare att ta fram en lärarledd utbildning, men då tar leveransen 

längre tid. Att t.ex. utbilda alla ledare i en organisation är ofta något som tar år. 

Förändringar sker allt snabbare, så om vi väntar länge nog så är förutsättningarna ofta 

ändrade. Som jag beskrev tidigare i fallet med Ericsson, blir produktlivscykler allt kortare. 

Inom både IT och Telekom är ett halvår otroligt lång tid. Det gäller fler branscher. 

Även om du inte jobbar inom en så snabbrörlig verksamhet så diskuterar vi just nu hur du 

skall skapa mer värde och mandat för din enhet, för L&D. 

Då handlar det om hur snabbt både utmaningar och framför allt prioriteringar ändras i 

verksamheten. Det är nu som ledningen prioriterar utmaningen som du diskuterar med 

verksamheten. 

Stegvisa piloter  

Det finns många utmaningar när vi skall ta fram lösningar på utmaningar vi hittat: 

• Det är lätt att anta vad problemet är och att lyssna för mycket på ämnesexperter. 

Ofta har de som verkligen jobbar med uppgiften/ problemet en annan syn. 

• Som jag beskrivit tidigare har vi en tendens att lösa alla ”prestations” -problem 

med en kurs. Det är mer sannolikt att det handlar om medvetenhet, motivation, 

tillgång till information, förbättring av process etc. 

• Det finns ofta en stor osäkerhet om vad som är en effektiv lösning. Att då 

investera lång tid i en lösning innan vi stämmer av med verkligheten är riskabelt. 

• Engagemang från medarbetare och ledning är en färskvara. Skall vi lösa de 

utmaningar som ligger på bordet idag, så behöver vi snabbt komma fram med 

resultat. 

Värdera därför vad som är den minsta effektfulla lösningen (Minimal Viable Product). I 

stället för att lägga mycket tid på analys och design så tar vi snabbt fram en pilot och 

https://www.techopedia.com/definition/27809/minimum-viable-product-mvp
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testar med målgruppen. På det sättet fastnar vi inte i våra egna och ämnesexpertens 

föreställningar om behovet.  

 

Vi gör helt enkelt stegvisa piloter. Det vi lär av den första piloten använder vi för att 

förbättra och sedan testa på en större målgrupp. På det sättet skapar vi snabbt värde och 

säkerställer att vi verkligen möter behoven. 

Det finns dock några varningstecken när det gäller MVP och agila synsätt i allmänhet. 

Jag har speciellt inom HR sett att agilt tas i intäkt för att undvika ”tråkiga” saker som att 

ge sig ut bland medarbetarna, mätning och utvärdering och frågor som rör uppskalning, 

vilket kräver mer system- och processtänk. 

Börja med att förstå behovet  

Det är ingen slump att MVP-bilden börjar med ”MÄT”. Vi behöver fortfarande förstå 

behovet. Vi behöver fortfarande medarbetarnas perspektiv och inte bara ämnes-

experternas. Det betyder inte att vi skall lägga ett halvår på intervjuer. Det går att använda 

enkäter och att samla utvalda medarbetare till ett fokusmöte. Tänk 80/20. Hitta de stora 

dragen i behovet. 

Jag har ofta jobbat med s.k. ”Impact mapping”. Det innebär att vi samlar intressenter från 

3 grupper; utförare som vet hur saker görs, chefer som håller reda på resultatet och 

centrala funktioner som ser vart utvecklingen är på väg. 
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”Impact Mapping” börjar med att bryta ner det övergripande resultatet till mätbara 

resultat just för den här enheten. T.ex. företagets omsättning bryts ner till antalet affären 

ett visst säljteam skall göra. 

Sedan gör vi analysen av hinder/ möjligheter för att nå målen. Det kan som sagts ovan 

handla om kunskaper, motivation, ledarskap, systemstöd, processer m.m.  

Det i sin tur kan brytas ner i prestationer och beteenden hos enstaka roller/ målgrupper.  

Det är för de här prestationerna som vi sätter mål för piloten. 

Bygg piloten  

Målet är ”minsta effektfulla lösning”. Värdera alltid behoven som kommer fram. Vilket av 

alla behov ger mest effekt i verksamheten. Vilket tar minst tid att skapa en pilot för? 

Försök att hitta den rätta balansen. Lös inte allt på en gång, syftet är också att skapa 

intresse för fortsättningen, men var säker på att du löser ett verkligt problem. 

Tänk på att många saker påverkar prestationer. Tänk utanför ”boxen”. Kanske vill 

ämnesexperten och teamet med manusförfattare och animatörer skapa en eLearning. 

Utvärdera dock om det är lösning som ger mest effekt på minst tid.  

Ofta är en kombination av att skapa motivation/ medvetenhet och tillgång till information 

effektiva lösningar. Arbeta med ledare och medarbetare i workshops om varför och vad 

som behöver förändras. I många fall, som jag beskrivit, handlar lösningar om att ge 

tillgång till information och kunskapsdelning. I många fall kan sedan piloter skapas med 

den IT-miljö som redan finns på plats, typ Microsoft 365. 
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Utvärdera  

Det centrala i piloter och agila synsätt är att lära direkt av användarna. Vad fungerar? Vad 

fungerar inte? Hur stor blev effekten? Vad gillade medarbetarna? 

Har du gjort inledningen ordentligt så finns det ett mätbart resultat att följa upp. Piloten 

kanske inte påverkar hela resultatet så du får bryta ner resultatet till något som är 

mätbart för piloten. Många gånger är det inte resultatdata, utan beteenden som ni är 

överens om påverkar resultatet. De kan alltid mätas innan och efter. 

Använd din kreativitet när det gäller att utvärdera. Samla data via enkäter, 

självuppskattningar, ”stories” från medarbetare, kanske finns det data i t.ex. säljsystemet 

som kan användas. 

 

Möt medarbetarna på riktigt. Intervjua och observera. Du kommer att hitta mycket mer än 

första varvet du mötte medarbetarna. Troligen har nya fakta tillkommit. Du kan bättre 

värdera ett nästa steg som skulle kunna ge ännu mer värde. 

Glöm inte att utvärdera ”under skalet”. Hur gick det att ta fram lösningen? Var 

spenderade ni tiden? Vilka problem och hinder finns för att skala upp lösningen? 

Lär och skala upp  

Tyvärr är snabba lösningar inte alltid de som är enklast att skala upp för hela 

verksamheten. Låt säga att du gör en lösning för en målgrupp och ett problem. Kanske 

använder du en sida i SharePoint som pilot. Det går snabbt. När du sedan vill skala upp 
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behöver du tänka på hur många flera målgrupper skall kunna navigera i många fler 

ämnen. Hur skapas den funktionaliteten? 

I första varvet har du kanske använd någon från ditt team, ett ”proffs” för att ta fram 

innehåll. När det sedan skall skalas upp så behöver kanske experter och medarbetare i 

enheten själva kunna ta fram innehåll. Vilka krav ställs då? 

När du skalar upp så skapas en mycket större lösning. Blir det en kollos på lerfötter? Hur 

underhålls den? Vilka strukturer behövs? För piloten valde vi en del av den totala 

lösningen. Nu behöver vi också tänka på helheten, på kultur och värderingar, processer, 

organisation m.m. 

Även om du arbetar stegvis, så behöver du utvärdera och planera så att du inte går in en 

återvändsgränd. Samtidigt är det viktigt att smida medan järnet är varmt och snabbt 

komma ut med nästa version. Det är en medveten avvägning att göra. 

Att arbeta med stegvisa piloter handlar om att balansera flera olika mål: 

• Lösa problemet för medarbetarna. 

• Snabbt skapa resultat. 

• Skapa lösningar som går att skala upp. 

• Arbeta med de enheter som har stora problem, har ”ont”. 

• Arbeta med ledare som själva vill driva fram en lösning. 

• Arbeta med problem som matchar ledningens prioriteringar. 

• Lösa problem som kan mätas och kan användas för kommunikation. 
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5 – Kommunicera värde  
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Kan du visa på värde?  

Kanske är den här punkten viktigast, att du kan visa på värde. Det är den röda tråden i den 

här artikeln. 

Det börjar med ambitionen att gå från ordermottagare till värdeskapare. Att stötta det 

som är affärskritiskt i företaget. Det gör du genom en resultatorienterad beställardialog, 

genom mätbara beteenden och prestationer, lösningar som verkligen bidrar till 

presentationer och inte bara ger kunskap för stunden.  

Slutligen handlar det om att utvärdera beteenden och prestationer. Det här är ditt ”guld”. 

Valutan du använder för att öka mandaten och resurserna i teamet. 

 

Gör en kommunikationsplan  

Allt börjar med att hitta utmaningar, där det gör ont, och skapa lösningar som skapar 

verkligt värde. Samtidigt vill du kunna lösa andra utmaningar i organisationen. Andra 

ledare som har utmaningar som gör ont behöver känna till dig. Ledare som ger dig 

mandat och resurser behöver känna till resultaten du skapar. 

Nästa steg blir därför att arbeta med kommunikation och det börjar med en plan. 



 

Etablera verksamhetsnära lärande i 6 steg 32 

Identifiera personer du främst behöver nå och föra en dialog med. Fundera på hur du får 

till en dialog med dem. Kanske är det så enkelt som att du plockar upp telefonen eller 

skickar ett mejl. Fundera på varför de skulle vilja prata med dig. Vad har de för 

utmaningar som du kan lösa? Vilket värde bidrar du med? Hur kan du visa det värdet? 

I takt med att din enhet skapar lösningar som gett värde så kommer det att bli enklare att 

nå de här personerna. Du kommer också bättre lyckas i kommunikationen med dem. 

Fundera på vad du vill att de skall göra? Skall de stödja initiativen? Själva tala om 

lärande? Beskriv de beteenden du vill uppnå hos intressenterna. 

Vad kan få dem att göra det här? Vad är viktigt för dem? Vilka argument stöttar? Beskriv 

aktiviteter och innehåll som bidrar. 

Fundera på vilka kanaler du kan använda för att kommunicera. Vilka kanaler använder de 

här beslutsfattarna? Är det företages nyhetsbrev, bloggar, säljkonventet, eller andra 

interna media? 

Ibland är det kanske LinkedIn som är enklaste sättet att nå andra beslutsfattare i 

organisationen. Sök upp dem och ”connecta”, kommentera deras inlägg, publicera eget 

innehåll och tagga dem. 

När analysen är klar sammanställer du aktiviteterna till en kommunikationsplan med tider 

och ansvarige för varje aktivitet. 

 

Att kommunicera värde  

Få ut så mycket som möjligt av dina projekt och piloter. Beskriv värdet du skapat i ett 

språk som intressenterna förstår och värderar. Det är lätt att vilja prata om HUR du 



 

Etablera verksamhetsnära lärande i 6 steg 33 

gjorde, i L&D språk. Använd i stället ledarnas språk. Prata om ökat resultat, mer 

försäljning, snabbare handläggning eller vad det kan vara. 

Intervjua medarbetare och chefer som varit med om piloterna och kommunicera deras 

version. Begränsa dig inte bara till piloterna. Det finns mycket annat att kommunicera 

runt lärande som best-practice, erfarnheter från andra företag med mera. 

För att få mer mandat i organisationen är det viktigt att börja tänka marknadsföring. Att 

tänka målgrupper för kommunikationen, sätta mål i besök och interaktioner.  

Även här är det viktigt att mäta. Hur många ser din kommunikation i olika medier? Hur 

många agerar och klickar på länkar m.m. 

Det finns stora möjligheter till statistik i SharePoint men också via Google Analytics.  
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6 – Skapa förut-
sättningarna  

  



 

Etablera verksamhetsnära lärande i 6 steg 35 

Etablera ansvar för lärande  

Inledningsvis fungerar det att besöka verksamheten, hjälpa till där det finns behov och 

skapa piloter. Att skala upp innebär dock att sätta det här i system, vilket kan ske på flera 

sätt. 

Vi kan ha flera personer på L&D som är ute i verksamheten och identifierar deras behov 

av stöd. Det går dock till en viss gräns. Vi kan inte vara hur många som helst. 

Förr eller senare behöver ansvaret läggas på verksamheten. 

På Ericsson finns en roll som heter ”Head of Competence Readiness”. Det är personer 

som sitter i produktledningar eller funktioner. När nya produkter, arbetssätt eller system 

tas fram så identifierar man hur det påverkar medarbetarna. Har de kompetensen att 

arbete med det nya? Annars skapar man initiativ för det. 

 

Precis som man tar ansvar för dokumentation av produkter eller marknadsföring, så tar 

man ansvar för att medarbetarna har förmågan att jobba med den nya produkten, 

processen eller systemet. 

Ett vanligare ord är kanske kompetensägare, idealt vore att kalla dem ”förmåga -ägare”.  

Utse personer i kritiska processer, funktioner etc. med ansvar att säkra medarbetarnas 

förmåga. Det kan vara en kompetensägare eller som i Ericssons fall flera olika roller med 

olika ansvar, t.ex. ansvariga för lärportaler, projektledare och ämnesexperter som 

faciliterar communitys. 
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Ge stödet till verksamheten  

Uppgiften för L&D förändras nu från att själva skapa och leverera lösningar (förr kurser) 

till att möjliggöra att lösningar tas fram. 

Det börjar med att tydliggöra kompetensägarrollen. Vilka är rollens ansvar? 

Sedan handlar det om att skapa stödet. Hur de skall arbeta med att identifiera 

kompetensgap, skapa lösningar, producera innehåll, marknadsföra, utvärdera m.m. 

Exempel på stöd instruktioner och mallar, men också om verktygen som behövs, t.ex. 

portaler, författarverktyg, videoplattformar, analytics m.m. 

 

Den typ av innehåll som verksamheten själva ansvarar för handlar vanligen om produkter, 

erbjudanden, processer, system och annat som medarbetaren använder dagligen i 

arbetet. 

Glöm långa kurser över heldagar där ämnesexperten rabblar fakta. Det fungerar inte. 

Medarbetaren hinner glömma innan hen möter uppgiften i arbetet. 

Det mesta av det här är information och råd medarbetaren behöver i arbetet. 

Hjälp därför ämnesexperten att själv avgöra hur medarbetaren stöttas bäst i olika 

situationer. När är en informationsportal en lösning, eller stöd inbyggt i en process, korta 

instruktioner, korta lektioner eller kunskapsdelning på en Community? 

När det gäller korta lektioner så vill medarbetare idag ha små moduler som är tillgängliga 

när och där de jobbar. En modul handlar om enstaka ämnen och är max 5 minuter lång. 
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Stödet behöver därför inte vara avancerat med långa processer och detaljerade 

instruktioner. Det svåra är att få ämnesexperten att tänka om från att beskriva allt hen 

kan till att stötta medarbetaren med innehåll som gör att hen löser specifika uppgifter. 

Exempel på stöttande instruktioner handlar om: 

• Identifiera kompetensgap. 

• Avgöra rätt stöd för medarbetaren. 

• Pedagogiskt upplägg i instruktioner, lektioner m.m. 

• Att leda webblektioner. 

• Arbeta med verktyg som författarverktyg, videoplattformar och MS365. 

• Kurera lämplig extern /intern information från websidor, rapporter, videos, 

kursbiblioteket m.m. 

• Facilitera Communitys. 

• Marknadsföra portal och lösningar. 

• Utvärdera effekt och användande. 

Tänk också på att tillhandahålla enkla verktyg för att skapa innehåll. Har ni verktyg med 

inbyggda författardelar så är det en start, t.ex. Learnster, Fuse eller Degreed. 

Separata verktyg är också att föredra, speciellt Articulate Rise. Jag skulle också säga att 

apparna i Microsoft 365 räcker långt för den här nivån, t.ex. Stream, Forms och Viva 

Engage. 

En uppgift för Learning Lead  

Ämnesexperterna kommer inledningsvis att behöva mycket stöd för att komma igång. De 

behöver en mentor i det arbetet, en ”Learning Lead”. Det är samma roll som jag pratade 

om tidigare i den här e-boken. 

Syftet är att utbilda kompetensägarna, ge råd, hjälpa dem att komma igång och delta i 

större satsningar. Några krav på en ”Learning Lead”: 

• De har lätt att komma in i och förstå verksamheten, vara sig det är sälj, produkt-

utveckling eller produktion. 

• De har en holistisk syn på att stötta medarbetare, att bryta ner resultat till 

prestationer, beteenden och utforma stödet för detta. 

• De är duktiga på kommunikation och att sälja in stödet till produktledningar och 

funktioner. 
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• De kan tala om värden och skapa business case. 

• De kan själva ta fram instruktioner, mallar och driva Communitys. 

• De är duktiga coacher och utbildare. 

Skapa en Community  

Som komplement till en ”top-down” strategi med instruktioner och stöd från ”Learning 

Leads” är det bra att låta kompetensägare stötta varandra. 

Troligen gör man erfarenheter och tar fram användbara verktyg i delar av verksamheten 

som andra skulle ha nytta av. 

Ganska snabbt är det därför läge att skapa en ”learning community”. Det kan börja med 

att driva fysiska möten eller Teams-möten nån gång i månaden där alla kompetensägare 

är med. 

T.ex. kan ni sprida nyheter, ha ett föredrag om olika ämnen, t.ex. ”lärförmåga” och ta ett 

varv runt kompetensägarna för deras frågor eller för att dela erfarenheter. 

Nästa steg är att sätta upp en Community i t.ex. Yammer eller Viva Engage.  För att få 

trafik bjuder ni in kompetensägare att skriva om sina erfarenheter. 

En viktig del är att Learning Leads skriver om iakttagelser, erfarenheter, trender och 

annat. Att de agerar som ”influencers” för att driva intresset runt lärande. 

Etablera strukturer  

Att få till en kompetensägare är ett bra första steg. Till att börja med troligen som en 

mindre del av jobbet. På sikt kanske som en viktig roll i produkt- och funktionsledningar, 

t.ex. inom sälj. 

Det handlar också om att få in kompetenssäkring i de strukturer som finns. 

På Ericsson är säkring av kompetenser en del av produktutvecklingsprocessen (PLCM). 

Identifierandet av kompetensbehov, gap, planering av lösningar etc. är del i olika 

”tollgates” i PLCM. 

Annat kan handla om att få in kompetenssäkring som del i verksamhetsplanen. På Scania 

ingår kompetens som ett stycke i alla enheters verksamhetsplanering. 

Andra exempel på strukturer rollbeskrivningar för kompetensägare, eller ansvaret för 

ämnesexperter, KPI:er som mäter till kompetens etc. 
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Slutord 

Syftet med e-boken var att ge en översiktlig bild av hur du skapar mer värde för 

verksamheten och därmed mer mandat och resurser för din verksamhet. Att etablera 

ansvar i verksamheten är tillsammans med digitalisering av lärande, arbete med skills 

och Growth Mindset delar i ett första steg mot en lärande organisation. 

 

Bilden visar några av de förmågor som är viktiga att bygga upp i det här första steget på 

resan mot en lärande organisation. Du kan läsa mer i artiklar på min blogg. 

Några saker att minnas när du börjar med att kontakta verksamheten: 

• Ge dig ut i verksamheten och hitta de som ”har ont”. 

• Ta inte för lång tid på er för att skapa lösningar, testa enkla lösningar först. 

• Fokusera hela tiden på att skapa värde för medarbetarna. 

• Ni vet inte allt från början, jobba iterativt med stegvisa piloter. 

• Glöm inte att utvärdera vad som fungerar och ger värde. 

• Skapa förutsättningarna för att skala upp. 

• Kommunicera värde för att få mer mandat. 

• Bygg succesivt upp förmågan i verksamheten. 

  

https://futurelearningorganisation.com/bloggsida/
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Vill du diskutera vidare?  

Vill du diskutera ditt teams utmaningar och hur ni kan arbeta närmare verksamheten? 

Skicka ett mejl till mig så tar vi en virtuell fika! 

 

 

 

 

mailto:johan.skoglof@futurelearn.se

