
 

Sammanfattning av rundabordssamtal i januari 2023 

Summering rundabordssamtal 
om lärande – januari 2023  

 

Rundabordsamtalen hölls mellan 60-talet ledare för lärande från många typer av 

organisationer, från stora multinationella företag till mindre tjänsteföretag och 

myndigheter. 6 samtal genomfördes mellan 23 – 31 januari i de teman du ser nedan. Vid 

varje tillfälle deltog ca. 10 – 20 deltagare som delades upp i grupper om 3-4 i varje grupp. 

Summeringen nedan är en sammanfattning av den dokumentation som gjordes i de 

flesta grupperna. 

2 3 / 1  –  K u l t u r  f ö r  s t ä n d i g t  l ä r a n d e  

• En del av svårigheten att motivera för lärande är att det är svårt att mäta och visa 

värdet av utbildning. 

• Allra svårast är att frigöra tid för lärande hos de anställda. 

• Svårt i vissa organisationer att skapa en lärandekultur. En bank har ett högt 

säkerhetstänk och det går före att vara innovativ och göra misstag, kan vara svårt 

för individen att se 2 så olika målsättningar.  

• Viktigt att lyssna och erbjuda vad verksamhet/medarbetare verkligen vill ha. Det 

går inte att tvinga fram självlärande. 

• Vi använder Communitys för att underlätta för lokala champions och experter kan 

dela med sig av sina kunskaper. Det skapar intresse. 

• Ständigt lärande, speciellt av varandra kräver öppenhet och tillit. 

• Ledningen pratar allt mer om lärande kultur. Finns ofta inom IT, inom det agila. 

• Tar långt tid att skapa förändring, krävs uthållighet. 

• När organisationen är pressad prioriteras lärande ned. Missar då det strategiska, 

långsiktiga lärandet. 

• Ett sätt att förbättra kulturen för lärande är att skifta fokus från att utbilda 

enskilda medarbetare och i stället stötta avdelningar och enheter i sitt 

gemensamma förbättringsarbete och lärande. 
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• Problemet är tiden. Vi genomför aktivitet att titta på frågan ”vad tar vi bort?” för att 

få plats med mer kunskapsinhämtning. Dock inte självklart att lärande står först i 

kö när tid frigörs. 

• Arrangerar möten med chefsgrupper där man diskuterar vikten av lärande och vad 

framtiden kommer kräva. Vi har gett oss ut i organisationen och pratar om 

lärande. 

• Genomför schemalagda webinar - med inspiration om lärande och utveckling. 

• Affärsområdesmöten – där man delar med sig om aktiviteter inom lärande. 

• Stöttar och uppmuntrar cheferna i hur de följer upp lärande. 

• Tydliggör att tid skall ges för reflektion – följer upp cheferna på det. 

• Vi genomför ”Hinderplanering” – vad är det som hindrar dig från att implementera 

förmågorna eller kompetenserna? 

• Learning hour – alla anställda uppmuntras till 1 timme lärande per vecka (likt en 

sporttimme). 

• ”Vi är en lärande organisation” är ett av våra sex verksamhetsmål. Det hjälper oss 

att i arbetet. Det är något att peka på och vi följer även upp på det i en central 

analysgrupp varje år.  

2 4 / 1  –  Ä g a r s k a p  f ö r  l ä r a n d e  i  
v e r k s a m h e t e n  

• Flera jobbar idag mer reaktivt, där verksamheten gör beställningar, vilket alltid blir 

utbildningar. En transformation pågår för att bli rådgivare och diskutera resultat 

och behov med verksamheten. 

• Spretigt, vissa verksamheter tar ägarskap och skapar eget innehåll i RISE. Andra 

förväntar sig att få färdiga lösningar av L&D. 

• Vi har uppmuntrat experterna med devisen "prova dig fram!". Det har minskat 

rädslan att använda nya verktyg. Däremot så kan det brista i det pedagogiska 

flödet. 

• Vi stöttar experter i verksamheten genom att ge tips om kurser i Linkedin Learning 

som beskriver hur man tar fram utbildning. Vi har också byggt ett stödmaterial 

kring hur man går från klassrumsutbildning till digitalt. 

• Hög förändringshastighet mot att arbeta mer konsultativt. Vi har mer börjat 

analysera ”rot-orsaken” som t.ex. kan vara ägarskap, processer arbetssätt, 

information och kommunikation. 
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• Det finns väldigt många experter i organisationen som gärna vill nå ut med sina 

budskap ägarskap är inte så svårt, snarare tvärtom. Dock är det ofta på deras 

egna premisser och helhetsperspektivet saknas.  

• Vi ser en förflyttning mot att bli verksamhetskonsulter. 

• Använder ”transformation leads” i olika affärsområden för att driva användning av 

nytt system som rullas ut. De sitter i verksamheten och hittar rätt personer som 

kan driva implementering lokalt. Har varit framgångsrikt. 

• En viktig uppgift för verksamheten är att själva förstå vilka gap och behov man 

har. Det kräver ofta stöd från L&D teamet. 

• Vi har utsett ”lärkontakter” i verksamheten. De fungerar som ingång till 

verksamhetens behov för oss i ”Lärteamet”. De har också ett ansvar i att 

upprätthålla kvalitetssäkring i avdelningarnas kursutbud. 

• Vi förankrar alla större initiativ i det vi kallar HR-rådet, där avdelningschefer från 

alla avdelningar ingår. Även om det fortfarande är vi i ”Lärteamet” som genomför 

satsningarna, får vi därigenom ”buy-in” från organisationen.  

• Verksamhetsområden har ansvar för kompetens och utvecklar utbildningar. Det 

blir dock väldigt personberoende av experten och inte självklart kopplat med 

affären. 

• Verksamheten tar ofta ansvar för nya produkter och lösningar. Däremot är det 

mindre ansvar för att underhålla och plocka upp på erfarenheter som görs med 

tiden. 

• Vi arbetar aktivt med att träffa ledningsgrupper, sitta med i planeringen osv. 

Nästan enda sättet att nå fram. Storskaligheten försvårar processen och tar tid.   

• Det blir svårt att koordinera arbetet i en stor, komplex organisation. Samma saker 

görs på olika ställen och benämns på olika sätt. Dubbelarbete som är onödigt.  

Även lärandet behöver en organisation som ser helheten. 

2 5  / 1  –  H a n t e r a  t e k n i k e n  –  e k o s y s t e m  
f ö r  l ä r a n d e  

• De flesta av våra medarbetare saknar en egen ”device”. Därför har vi skapat 

lärresor i vardagen – t.ex. i butikerna. De är byggda i Promote som fungerar 

väldigt bra. 

• Vi tittar på att införa ”Talent marketplaces” där medarbetaren lägger in sin 

kompetens och passion som matchas med hjälp av AI mot de uppdrag och behov 

som finns i organisationen.  
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• De flesta LMS utgår ifrån kontroll och inte möjliggörande. Vill gärna använda 

Teams och Sharepoint för att stötta lärande.  

• Kommer testa Viva Engage för Community och koppla till de utbildningar som 

körs för att det man lärt ska leva vidare.  

2 6 / 1  –  A r b e t a  m e d  s k i l l s  o c h  r e s k i l l i n g  

• Vi använder SuccessFactors och startar nu ett större projekt för att kunna arbeta 

med individuella kompetensgap för att stötta t.ex. utvecklingssamtal, karriär och 

rekommendera lärande. 

• Vi har nu ett mer strategiskt uppdrag att stötta bankens försörjning av 

kompetenser för framtiden. Vi behöver till exempel information och data om vilka 

skills som behövs och hur vi ”sourcar” dem. Behövs en övergripande strategi för 

hela koncernen. 

• Genomfört en pilot runt reskilling (Java) för att testa och se hur det funkar. Slår 

över alla HR processer, inte bara lärande. Fokus på att söka kandidater på 

potential snarare än erfarenhet. Bidrar till rörlighet och möjlighet att utvecklas 

inom banken, vilket förbättrar lojalitet. 

• Tar fram medarbetarresa och hur den kan digitaliseras. Saknar idag systemstöd 

för detta. Skall pröva enklare HCM plattform med Teams för att skapa själva 

medarbetarresan. 

• Vi har idag ett ”content-fokus” med vår plattform, vilket inte bygger skills. Behöver 

ändra för att t.ex. lägga till möjligheter till att bygga förmågor i roller och projekt. 

• Våra lärdomar i projektet är bl.a. att var supertydliga i definitionerna om vad skills 

är, att vara nära verksamheten och att själva förändras i synen hur vi bygger 

förmåga, våga lämna ”content-synen”! 

• Vi arbetar med gap-analyser och låter sedan de med erfarenhet/kunskap stötta de 

nya. Sker genom kunskapsdelning, bl.a. videos,  

• Fokuserar på kritiska team, många tvärfunktionella, för att de tillsammans skall 

utveckla nya kompetenser. Övningar för att stärka reflektion och dialog. Chefer 

som vågar utmana, ställa krav och utveckla. 

• Vi jobbar med synsättet i ständiga förbättringar, PSDA-cykeln, att göra små steg, 

små förändringar. 
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3 0 / 1  –  S t ö t t a  m e d a r b e t a r n a s  
p r e s t a t i o n e r  

• Lättare med mätbara konkreta problem där man kan mäta till exempel kostnader 

innan och efter. Ledarskap är till exempel svårare att utvärdera och mäta. 

• Vi behöver ett strukturerat sätt att arbeta med prestationer. Vi tittar på att göra 

enkla analyser av ”rot-orsak”, att arbeta tätt med verksamheten och att visa på 

konkreta effekter. 

• Vi arbetar numera med att först sätta effektmål med verksamheten, sedan hitta 

enklare metoder att lösa problemet med som är snabba och håller takt med 

verksamheten. 

• Vi arbetare med att medvetengöra och utbilda om skillnad mellan kurs och 

prestation. Utbildar våra utbildare, handläggare, chefer om chefsinvolvering och 

”lär att lära”. 

• Arbetar med reflekterande team där man får träffas och reflektera strukturerat. 

• Medarbetarskapet - Visa på egna och det gemensamma ansvaret för egen 

utveckling 

3 1 / 1  –  U t v e c k l a  m e d a r b e t a r n a s  
l ä r f ö r m å g a  

• Den stora utmaningen är tiden, speciellt inom mer pressade verksamheter, t.ex. 

säljorganisationen. 

• Våra medarbetare är unga, de har inte riktigt drivkraften för lärande i sig, lutar sig 

tillbaka. Vi informerar hela tiden om det egna ansvaret för utveckling. 

• Ambitionen är att tydliggöra vilka förmågor som blir viktiga framåt, och på ett sätt 

som får medarbetaren är tänka ”Wow, det där vill jag bli bra på” 

• Vi arbetar med “champion communities”. Där deltagare nu alltmer delar 

kunskaper. Det har dock krävts arbete för att få ”management buy-in”, ge tid att 

dela kunskaper och nudging för att få det att hända. 

• Tagit fram en stor mängd material, bl.a. från tidigare material i klassiska kurser, 

samt från experter inom respektive enhet. De finns tillgängliga i ämnes-

communities, vilket ökat intresset för dem. 

• Agila metoder driver lärande, men är svårt att införa överallt. Fungerar inom t.ex. 

IT och Marknad. 
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• Vi har schemalagda ”lärande aktiviteter” varannan fredag 9-12 för hela 

organisationen. 

• Pratar mer om utveckling ”growth” än lärande för att skapa engagemang. 

• Bra att koppla lärande till Ledarskaps o Medarbetarskaps policys. Gör att man kan 

peka på vikten att lägga tid på lärande. 

• Vi har ett ”Lärnytt”, vilket är korta nyhetsbrev till ledare om just lärande även 

”lärande luncher” t.ex. om metoder för lärande. 

• Går inte att komma ifrån att många i verksamheten tänker kurs när de pratar om 

lärande. 

• Vi uppmuntrar reflektion och ”After action reviews”, men det är svårt få till ute i 

alla verksamheter. Tips: Försvaret har after action report/review.  

• Vi har dialoger med våra ledare och får dem att agera förebilder. 

• En stor drivkraft är möjlighet till utveckling och rörlighet i organisationen. Vi har 

initiativ för att rotera jobb, även karriärstrappor. 

• Organisationen har låg förståelse om lärförmåga, saknas också förankring i 

ledningen om begreppet lärförmåga. De har mer fokus på utbildningar och 

tekniska system. 

• Lärande i vardagen sker hos medarbetena hela tiden men det är svårt att  paketera 

och visualisera. Vi mäter inte, följer inte upp, premierar det inte. Svår förflyttning.  

 


