


I dagens organisationer är 
kompetensutveckling och 
lärande en avgörande del i 

kompetensförsörjningskedjan



Wallo et al (2016)

Attrahera Rekrytera Introducera

Extern kontext:
Den globala ekonomin
Det politiska landskapet
Akuta och smygande kriser
Fackförbundens ställning
Nationell kultur
Arbetsrättslig lagstiftning

Intern kontext:
Mål och strategier
Policys
Organisationskultur
Teknologier och produktionskoncept
Arbetsorganisation
Ledarskap
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För individen:
• Utveckling av kompetens
• Ökad anställningsbarhet
• Fler karriärmöjligheter
• Bättre hälsa och välbefinnande
• Ökad trivsel och benägenhet att stanna

Varför är lärande viktigt?

För organisationen:
• Ökad produktivitet och kvalitet
• Minskade kostnader för ohälsa
• Större flexibilitet i bemanning
• Nya idéer för att utveckla verksamheten
• Mindre oönskad rörlighet



• Relativt varaktiga förändringar hos en individ, grupp eller 
organisation som ett resultat av samspel med omgivningen

• En kontinuerligt pågående process

• Kan vara planerad, men är ofta omedveten och oplanerad

• Lärandets resultat kan vara positiva, men också negativa

Ellström (1992)



Ellström (1992)
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Wallo m.fl., (2022)

Utvecklingsinriktat lärande
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Exempel på läraktiviteter

Planerade aktiviteter (formellt lärande)
T.ex. möjligheter till kurser/ utbildningar

Delvis planerade aktiviteter (icke-
formellt lärande)

T.ex. möjligheter att gå bredvid och observera mer 
erfarna kollegor 

Spontana aktiviteter (informellt lärande)
T.ex. feedback (t.ex. på utfört arbete, beteenden, 
attityd), eller improviserad utbildning

Wallo m.fl. (2021)



En integrerad strategi

• Viktigt att använda kompetensutvecklingsstrategier 
som bygger på integration av formellt och informellt 
lärande (Kock & Ellström, 2011)

• Integrering av formellt och informellt lärande är 
nödvändigt för att skapa önskvärda kompetenser, 
både ur ett individuellt och ett organisatoriskt 
perspektiv. (Svensson m.fl., 2008)

• Formella lärandemöjligheter ökar både kort- och 
långsiktigt deltagande i informella lärandeaktiviteter 
(Bednall & Sanders, 2017)



Vad kännetecknar en möjliggörande lärmiljö?

Wallo, Kock & Lundqvist (2019)

• Närvaro av förändringsbehov 

• Arbetsuppgifter med hög lärpotential

• Arbetsorganisation som stimulerar till samverkan (team)

• Ledare som stödjer lärande

• Möjligheter till karriärutveckling

• Tillgång till kontinuerlig feedback

• En ”kultur” som stödjer nytänkande

• Belöningssystem som stödjer lärande

• Uppföljning/utvärdering som görs löpande

Wallo, Kock & Lundqvist (2019)



Nya kunskaper, 

förhållningssätt, 

färdigheter etc. 

hos deltagarna

Reaktioner på 

genomförda 

aktiviteter t.ex. 

utbildning, 

handledning etc.

Förändrade 

beteenden och 

arbetssätt i det 

dagliga arbetet

Verksamhets-

effekter t.ex. ökad 

kvalitet eller 

måluppfyllelse

Andra påverkande faktorer t.ex. annan utbildning, ledarskap och 

andra förhållanden i organisationen, faktorer hos deltagarna 

Effekter på kortare sikt: Effekter på längre sikt:

Wallo, Kock & Lundqvist (2019)



Hinder för att mäta/utvärdera lärande

• Inneboende komplexitet – för många variabler 

• Liten efterfrågan från organisationen

• För få resurser/för lite tid

• Brist på kompetens

• Frånvaro av evidensbaserade metoder

• Låg tillit till metoderna

• Svårt att skapa/få tillgång till dataunderlag

Wallo, Kock & Lundqvist (2019)



Designa uppdragsutbildning

Analyze

Design

DevelopImplement

Evaluate



Hur mycket tid ska avsättas för analys?

Roberts (2006)

Projektstart Projektavslut

Analys
33 %

Design
10 %

Utveckling
23 %

Genomförande, 
utvärdering och underhåll
33 % 

1/3 1/3 1/3



Frågor till uppdragsdialogen och behovsanalysen

1. Vilka resultat ska uppnås med utbildningen?

– På kort och lång sikt?

– För individen och för organisationen?

2. Hur kommer utbildningen att mötas upp genom:

– Möjligheter till lärande i arbetet? (under och efter)

– Förändringar i arbetsuppgifter/tjänst?

3. Hur sprids resultaten i organisationen? 

– Från individ –> grupp –> organisation?

4. Hur följs långsiktiga effekter upp?

– Kvalitativa och kvantitativa metoder?

5. Vem ansvarar för det som ska hända efter 
utbildningens avslut?
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Källor och tips på forskning från HELIX



Ledarskap, chefers 

arbete

Lärande, 

kompetensförsörjning
Arbetsplatslärande Lärande och Kompetens



Avsnitt 20: Andreas Wallo 

– Skapa framgångsrikt 

lärande i hälsosamma 

organisationer

https://open.spotify.com/episode/2eozxWJO9VHVezcoDPK67F

https://open.spotify.com/episode/2eozxWJO9VHVezcoDPK67F


https://liu.se/forskning/helix-konferens-2022

https://liu.se/forskning/helix-konferens-2022


Konferensstrimmor:

• Det här har vi lärt oss om ledarskap och chefskap

• Start-ups, SMF, entreprenörskap

• Innovationsförmåga och arbetsplatslärande

• Mäta för att lära och förbättra

• Grön omställning, hur kan man organisera 
förändringsarbetet, projekt och program

• Organisatorisk och social arbetsmiljö

Paneldiskussion: Kompetensförsörjning vid snabbare 
omställningar och högre förändringstakt.
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