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I början av året samlades ledande HR-chefer 
från bank och finans, bilindustrin, säkerhet och 
retail för att diskutera hur organisationer kan 
skapa affärsvärde genom kompetensutveckling, 
och vad framtidens kompetensbehov är. Ur 
diskussionen genererades tre huvudinsikter: 
organisationer behöver skapa rätt 
förutsättningar innan kompetensutveckling 
skapar värde; decentraliserat lärande kommer 
att vara kritiskt för att påvisa ROI, och; 
organisationer bör ha ett strategiskt 
angreppssätt för reskilling med tydliga krav.

Introduction



Första steget för organisationer är att skapa rätt

förutsättningar innan kompetensutveckling skapar värde

Använd lärande som ett 
verktyg för värdeskapande 
i organisationen

Utvärdera vilken mognadsgrad organisationen är i innan fokus på lärande

sker, för att effektivt kunna påvisa värde från investeringen.
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Skapa rätt förutsättningar istället för att fokusera på lärandet i sig.

Förberedande arbete måste göras för att lärande skall vara effektivt; ‘först

måste vi städa rummet, sedan har vi ro att sätta oss ned och lära oss’.
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Identifiera ‘the last mile’ som organisationerna måste leverera på, d.v.s. 
använd lärande som ett verktyg för värdeskapande, för organisationen 
att nå sina mål och prestanda.
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Andra steget är att decentralisera lärande inom

organisationen för att påvisa ROI

Chefer måste själva kunna 
identifiera divisionens 
lärandebehov, och visa ROI

Släpp central produktion av innehåll till organisationen. Chefer måste 
själva kunna identifiera divisionens lärandebehov, och visa ROI baserat på 
egna investeringsbeslut.
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Ta in expertkunskap från hela organisationen. Organisationen behöver 
lära av medarbetare och sänka tröskeln för lärande; både skapande och

intagande. Social learning är en stor del av detta i form av delande,

engagemang och skapande.
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Förflytta ansvaret till individen. Individen bör berätta för organisationen 
vilken kompetens som behövs － organisationen ska ej berätta för 
individen va denna behöver kunna. Detta medför att företagskulturen är 
av yttersta vikt, då den intrinsiska drivkraften från individen måste finnas.
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Slutligen bör organisationen ha ett strategiskt

angreppssätt för reskilling med tydliga krav

Börja med att förstå vad organisationen behöver. Många organisationer 
ser stort behov av utbildning inom mångfald och inkludering, omedveten

partiskhet (‘unconscious bias’), och ledarskap. Sätt sedan tydliga krav på

vad som ska uppfyllas
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Använd teknik som en hävstång för reskilling, efter att ha kartlagt

organisationens behov. Nya teknologier såsom AI-baserade 
lärplattformar, kan skalbart individanpassa lärande och bidra till effektiv 
reskilling för organisationer. Använd teknologier för att lösa 
värdebaserade problem som tydligt visar ROI.

03

Ha en tydlig översikt över vilka roller kommer att försvinna och behöva 
fyllas. Komplettera med en strategi kring hur kompetensbehoven ska 
fyllas.
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Med HR-ledare från bank och finans, bilindustrin, säkerhet och retail som 
diskuterar gemensamma frågor kan vi dra slutsatsen att ‘one size does 
not fit all’. Trots gemensamma utmaningar, finns det förutsättningar som 
gör att vi behöver organisationsspecifika utvärderingar, samt 
individanpassade lösningar för att påvisa affärsvärde genom 
kompetensutveckling.

Artikeln är baserad på insikter från

rundabordet-samtalet med Anders Forsberg,

Scania; Annette Anjou, Sobi; Ida Åhlund,

American Express; Jonas Lundmark, Kronans

Apotek; Maria Ewerth, Assa Abloy; Mikael

Landberg, Veoneer; Pernilla Lyander,

Swedbank; och Lena Bjurner, Sveriges HR

förening.

Sammanfattning


