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I snabb hastighet har organisationer ställt om och HR har intagit en central roll i att driva
tvärfunktionella samarbeten mellan olika funktioner och avdelningar. Under pandemins
framfart har HR tagit ett stort ansvar för medarbetares hälsa och välmående i samklang
med accelererad digitalisering och utveckling av hybridarbetslivet.
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HR:s roll och utmaningar
på svenska arbetsplatser

8 av 10 ser ett stort behov av att utbilda och utveckla ledare för att hantera nya arbetssätt.
Frågan är hur vi skapar hållbara lösningar inom HR där flexibilitet, digitalisering och
distansarbete numera är realitet och vardag? 

Att vara en dynamisk HR-funktion som snabbt kan möta verksamhetens utmaningar och
behov, är en önskad vision för många, men samtidigt en av de största utmaningarna. Vi
blickar framåt i denna HR-rapport där ledarskap, utveckling och kompetensförsörjning står
i fokus och vi djupdyker i de hetaste frågorna tillsammans med drivna och passionerade
ledare inom HR och Learning & Development.

8 av 10
För att få en samlad bild av HR:s roll och utmaningar har vi tagit pulsen på svenska
arbetsplatser och över 600 personer inom HR-området har svarat på
undersökningen.
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Induction är verksamma inom lärande och kompetensutveckling med fokus på den
svenska arbetsmarknaden. Under perioden november 2021 - januari 2022 har en
kvantitativ undersökning genomförts och resulterat i svar från 607 personer inom HR i
Sverige. 69% av de svarande har en ledande befattning och 81% jobbar i företag med över
200 anställda. Intervjuer har även genomförts med personer som är verksamma inom HR i
både privata bolag och offentlig sektor.

69%

Svensk Nationell Undersökning



Ledarskap och lärande i
framgångsrik kombination
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Ledarskap och lärande i framgångsrik kombination
Lärande och utveckling blir allt viktigare i dagens samhälle. Att utveckla medarbetare
och team, handlar om att skapa rätt förutsättningar för att kunna hantera nya
arbetssätt, för en hållbar och effektiv organisation. Organisationer behöver arbeta
aktivt med kompetensutveckling och skapa en kultur där innovation, delaktighet och
samarbete får utrymme. Där chefer delar med sig av nya kunskaper och uppmuntrar till
lärande, genom att vara goda förebilder.
 
Undersökningen visar att 8 av 10 anser att HR behöver utbilda och utveckla sina ledare
för att hantera nya arbetssätt under 2022. Att ledarskap är det område HR anser är
mest prioriterat i år, är kanske föga förvånande – då ledarskapet har en betydande roll
i en organisations fortsatta framgång.

Vilka tre områden tror du blir mest
prioriterade för HR under 2022?

0 5 10 15 20

Ledarskap 

Kompetensförsörjning 

Arbetsmiljö 

Digitalisering av HR-processer 

Behålla befintlig personal 

Kultur och värdegrundsarbete 

Employer Branding 

Strategiskt förändringsarbete 

Sjukfrånvaro och rehabilitering 

Hälsa och friskvård 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete 

18%

3%

Kapitel 1
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Under pandemin har många lämnat sina nuvarande branscher och sökt sig till andra möjligheter,
vilket innebär att det är svårt att hitta medarbetare med rätt kompetens. I kombination med stor
efterfrågan på kompetens inom särskilda bristyrken riskerar tillväxten att bromsa in som en
konsekvens av svårigheten med att fylla vakanser.

Flera branscher sänder budskap om kompetensbrist vilket ställer höga krav på våra arbetsplatser.
Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och att se medarbetarupplevelsen som helhet, för
att behålla sin personal, kommer att få allt större betydelse. Att skapa en bra och hållbar arbetsmiljö
blir en förutsättning för att medarbetare ska trivas och välja att stanna kvar.

Ledarskap, kompetensförsörjning och arbetsmiljö är de tre mest prioriterade områdena för HR
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Studien visar att 8 av
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Inom vård och omsorg är efterfrågan på välfärdstjänster hög och det råder brist på personal med
rätt kompetens och erfarenhet. Ambea är Skandinaviens ledande omsorgsföretag med cirka
26 000 medarbetare och 900 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. I takt med ett ökat vård-
och omsorgsbehov och utmaningar med att hitta rätt medarbetare är kompetensförsörjning,
rekrytering och ledarskap högt prioriterade områden för Ambea. 

Malin Lampén, är utbildningschef på Lära och arbetar med utbildning och kompetensutveckling,
såväl inom Ambeakoncernen som externt mot kommuner, myndigheter samt andra privata aktörer.
Sedan 2016 har Ambea arbetat strategiskt med ledarskap och tagit fram en tydlig process för hur
utveckling och utbildning av ledare sker över tid samt vilka beteenden som är viktiga för samtliga
chefer inom hela koncernen.

Vad gör ni för insatser för att utbilda och
utveckla era ledare? 

För att ge våra ledare rätt förutsättningar att
lyckas i sina roller. Har vi tagit fram en gedigen
kompetensutvecklingsprocess. Samtliga nya
chefer genomför ett digitalt
introduktionsprogram som löper över tre
månader. Det är ett interaktivt program där
chefen driver sin egen introduktion och får ta
del av väl avvägd information i rollen som
nyanställda, med teoretiska och praktiska
övningar, avstämningar med sin chef mm. En
introduktionsdag hålls även med VD och
affärsområdeschefer. För att lyckas i rollen
som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt
ledarskap som grundar sig i våra värderingar
och som skapar motivation och engagemang
hos våra medarbetare, säger Malin Lampén.

Ambeas ledarprogram är nästa steg i
processen, för verksamhetschefer och
regionchefer är det ett 10-dagar långt program
under 1 års tid som handlar om ledarskap och
att leda affären. Deltagarna träffas online och
fysiskt under ett antal träffar och mellan
träffarna jobbar de i ett digitalt systemstöd och
genomför olika förberedande och praktiska
uppgifter. De har även liknande upplägg, med
färre träffar för gruppchefer och medarbetare
med en informell ledarroll som genomför
utbildningen; Leda utan att vara chef. Utöver
introduktionen och ledarprogrammet finns ett
antal utbildningar inom specifika områden som
arbetsmiljö, ekonomi m fl som samtliga har
samma röda tråd av betydelsen om
ledarskapet. 
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Vi har identifierat egenskaper som är
avgörande för ett framgångsrikt

ledarskap hos oss och det
genomsyrar vår rekrytering,

introduktionsprogram och alla
utbildningsinsatser vi genomför

tillsammans med våra chefer

Malin Lampén 
Utbildningschef 

Lära 
 

Ledarskap och ledarutveckling är några av de
absolut viktigaste frågorna inom koncernen och
ett aktivt och nära ledarskap gör skillnad. Vi har
identifierat egenskaper som är avgörande för ett
framgångsrikt ledarskap hos oss och det
genomsyrar vår rekrytering, introduktionsprogram
och alla utbildningsinsatser vi genomför
tillsammans med våra chefer. Några av
egenskaperna är; ansvarstagande, coachande, ge
och ta feedback, prestigelös, tydlighet och att
skapa delaktighet.

”Värdegrunden tar vid där manualer inte räcker till – och där ser vi att våra insatser gör skillnad.”

För en kontinuerlig utvecklingsprocess och feedback använder vi oss av Teambarometer var sjätte
vecka där alla medarbetare får svara på ett antal frågor, där ledarindex är en del av den. Utifrån de
egenskaper vi lär ut efterfrågar vi ett coachande ledarskap med transparens och stöd. Utmaningen
för våra chefer handlar mycket om tid och att vara nära i sitt ledarskap. Att ge feedback och att
coacha. Det har varit intensiva perioder för våra medarbetare och med personalbrist är det en stor
utmaning att få tiden att räcka till. 

Vilka positiva effekter har ni sett kopplat till de insatser ni gör?

Under åren har vi sett en positiv utveckling både på personalomsättning för våra chefer,
ledarskapsindex och eNPS. Vid exempelvis bolagsförvärv underlättar vår framtagna process och
tydliga förhållningssätt i omställningen hos de ledare som går över till vår koncern. Vi arbetar med
människor och hos oss styr och leder vi med våra värderingar. Värdegrunden genomsyras av ett
bemötande som sprider trygghet och skapar kvalitet i alla led. Värdegrunden tar vid där manualer
inte räcker till – och där ser vi att våra insatser gör skillnad.
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Framtidens flexibla arbetsmodell är hybrid
Hybridarbetet har förändrat vårt arbetssätt för alltid och är här för att stanna. HRs roll
kommer fortsatt att präglas av anpassning och utveckling av verksamhetens digitala och
flexibla arbetssätt. Studien visar att 9 av 10 inom HR tror på en hybrid framtid.  

Den digitala transformationen har gått hand i hand med pandemins framfart och har förändrat hur vi
arbetar och kommunicerar. I många företag och organisationer har HR intagit en central roll för att
leda och koordinera arbetet kring nya arbetsformer, kommunikation och arbetsmiljö. Det hybrida
arbetslivet har på bred front utformats runt om i Sverige och balanserar mellan distans- och
kontorsarbete, utifrån verksamhetens möjlighet och riktlinjer.

Studien visar att 9 av
10 inom HR tror på en

hybrid framtid.

9 av 10

Kan den hybrida modellen vara den bästa av två världar?

Både vårt arbetsliv och privatliv har påverkats när vi anpassat oss efter rådande läge. Det nya
hybrida arbetssättet ger större flexibilitet. Arbetsuppgifter behöver inte längre enbart utföras från
kontoret och många har fått rörligare arbetstider. Minskade restider har frigjort tid och förbättrat
livspusslet för många. Det finns flera fördelar men frågan är om det är positivt för både medarbetare
och företag långsiktigt? 

Kapitel 2
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Att bygga en välfungerande organisation och leda på distans ställer nya krav på
hybridledarskapet. För att få en inblick i vilka utmaningar och positiva effekter
transformationen inneburit har vi vänt oss till två olika organisationer; CEVT,
Geelykoncernens utvecklingsbolag med 2000 anställda i Göteborg och Trollhättan
samt Lerums kommun med drygt 2500 anställda. 

Jag tror inte att vi som
människor i organisationen har

några problem med att få
distans att fungera långsiktigt

Maria Holmén
Head of HR Experience 

CEVT

Maria Holmén, Head of HR Experience på CEVT, berättar att de två största utmaningarna de
senaste två åren, har varit tekniken samt att skapa rätt förutsättningar och arbetsmiljö för
de medarbetare som fysiskt måste vara på plats:

Tekniken var inte dimensionerad för att 100 % av våra medarbetare ska kunna arbeta
hemifrån. Det största jobbet blev då att få upp IT-lösningar för att göra det möjligt. En
annan utmaning var, och är fortsatt, att det är svårt att få tag på IT-utrustning såsom
datorer, telefoner och dockningsstationer till nyanställda eller ersättning för saker som går
sönder, då det varit slut i lager hos leverantörer. Det finns även utmaningar för de kollegor
som måste vara fysiskt på plats, som exempelvis lager och verkstad. Men trots rådande
läge och utmaningar har alla medarbetare i organisationen varit helt fantastiska under
omställningen. Vi mötte inget motstånd i att ställa om. Vi hade nyss bytt till Teams innan
pandemin och alla lärde sig hantera verktyget utan problem – men där kan det finnas en
fördel av att vi är en ingenjörsorganisation.

För att ett digitalt arbetssätt på distans ska fungera långsiktigt tror Maria på en nära och
öppen dialog i teamet. Det är viktigt att hitta en lösning som fungerar i praktiken och utgå
från gruppen som helhet och inte låta varje individ bestämma själva:

”Jag tror inte att vi som människor i organisationen har några problem med att få distans
att fungera långsiktigt – vi har jobbat hemifrån under två års tid och det har fungerat bra.
Men det är mycket roligare att ses och att genomföra workshops i verkligheten än via
Teams, och det tror jag inte vi kan komma ifrån.”

SVENSK
NATIONELL
UNDERSÖKNING2022

HR
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Hybridarbetslivet är inte längre ”nice to have” – det är en självklarhet. 

Hur viktigt är det att kunna erbjuda hybrida arbetsmöjligheter för att vara en attraktiv arbetsgivare
och bevara kompetens? I denna fråga är våra två HR-specialister helt överens. 

Kan vi inte erbjuda hybridarbete kommer vi inte kunna attrahera och bevara den kompetens som vi
behöver i framtiden. Många tar det för givet att vi idag ska erbjuda hybridarbete. Det är inte längre
”nice to have” utan helt självklart. Dessutom har många lagt upp sina privata liv utifrån att det är okej
att arbeta hemifrån, vilket är helt rimligt i och med att pandemin pågått i två år och troligtvis kommer
fortsätta förändra våra levnadsmönster i framtiden, säger Maria Holmén på CEVT. 

För Lerums kommun är hybrida arbetsformer en möjliggörare, för att kunna attrahera rätt kompetens
och vara en arbetsgivare där medarbetare långsiktigt väljer att stanna. Möten som innan pandemin
sågs som omöjliga att genomföra på distans är idag självklara att ha via länk. Vägen dit har varit
både lärorik och utmanande. Maryam Wahlund är HR-specialist inom kompetensförsörjning på
Lerums kommun och berättar om utmaningar som distans- och hybridarbete medfört:

Att driva förändringsarbete
och att arbeta med

utvecklingsarbete har varit
utmanande

Maryam Wahlund
 HR-specialist

 Lerums kommun

Inductionint.se - sida 11



Att driva förändringsarbete och att arbeta med utvecklingsarbete har varit utmanande. Det är
tydligt att mycket beror på ledarskapet. För en god sammanhållning och samarbete på distans har
chefer som lyckats bra, skapat struktur för digitala möten, uppföljning och avstämningar. Här har
även walks and talks och stående Teamsfika varit framgångsrika initiativ. Engagemang och
motivation har på dessa enheter inte gått ner, utan fungerat väldigt väl, säger Maryam Wahlund.

SVENSK
NATIONELL
UNDERSÖKNING2022

HR
Det har varit en stor förändringsresa inom kommunen under pandemin som vi tagit oss an genom
att skapa struktur, gett stöd till chefer och stötta i dialoger. Kommunerna i Göteborgsregionen har
haft ett bra utbyte i frågan och kommunens förvaltningsledning har varit lyhörda inför
verksamheternas utmaningar, och även gett HR mandat att se över frågan grundligt. Utmaningar
har sett väldigt olika ut i de olika sektorerna. I början av pandemin fanns en tveksamhet hos
förvaltningsledningen och cheferna över tjänstemännen i Kommunhuset, till att låta medarbetare
arbeta på distans, egentligen på grund av att vi ska vara tillgängliga för våra invånare. Det
omvärderades dock ganska snart, dels genom hybridlösningen att se till att alltid ha någon
medarbetare på plats på de enheter det krävs, och när det var säkerställt att kommunens IT-
lösning klarade av den ökade belastningen, när många arbetade över hemmanätverk. Dessutom
insåg vi ganska snart att vi kunde erbjuda en god digital tillgänglighet som uppväger det fysiska
mötet.

Hur tror du att hybridarbete kommer att påverka HRs
arbete under 2022 jämfört med i år?

 

30% 55%

15%

Mer tidskrävande

I samma omfattning

Mindre tidskrävande
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Har ni tydliga riktlinjer för hybridarbete?

Vi tog fram riktlinjer till hösten 2021 för att bemöta ”det nya normala”. Riktlinjerna är väl förankrat i
både aktuell och tidigare genomförd forskning kring distansarbete, bl. a. bygger de på 40-60
principen, men är inte ett skallkrav utan ett riktmärke i de funktioner där det fungerar.  Här jobbar vi
med riskbedömningar både på individ och gruppnivå för att säkerställa att dialogen och beslut
bygger på välgrundade bedömningar. 

Vad krävs för att ett digitalt arbetssätt på distans ska fungera långsiktigt?

Tydlighet, riktlinjer och struktur kring vad det är som gäller. Riktlinjer kring exempelvis vad för
utrustning man får ta med sig hem och säkerställa att alla har tagit del av detta. Att som chef se till
och möjliggöra att det är verksamhetens behov som styr och chefen som äger beslutet. Ledarskapet
och dialogen är oerhört viktigt. Redan innan pandemin var kommunen en ”föräldravänlig”
arbetsgivare som gav möjlighet till flexibilitet att jobba hemifrån på arbetsplatser där det fungerar.
Med ökat distansarbete har gränserna än mer suddats ut vid VAB och sjukdom. Det påverkar
återhämtningen på sikt och arbetsmiljön.

 
På frågan om hybridarbete är en
förutsättning för att attrahera och
bevara kompetens inom kommunen,
säger Maryam Wahlund att det är en
självklarhet idag. En ickefråga, det gäller
dock att skapa rätt stöd och struktur för
att långsiktigt få det att fungera. 
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Hur fångar HR upp verksamhetens
utmaningar och behov? 

När verksamheter i allt snabbare takt behöver förändras, krävs en dynamisk HR-
organisation som snabbt kan möta upp både i det strategiska- och operativa HR-arbetet.
Behov av nytänk kring bland annat bemanningsfrågor, arbetsmiljö och inte minst
ledarskap har väckts i ledningsgrupper och i HR-team över hela världen. I studien
framkommer att de tre främsta utmaningarna som HR står inför 2022 är; att vara en
dynamisk HR-avdelning, avsätta tid till utveckling och att arbeta förebyggande samt
digitalisera HR-processer. 

HR:s främsta utmaningar under 2022
 

0 5 10 15 20

Dynamisk HR-funktion som snabbt kan möta verksamhetens utmaningar och behov 

Tid till utveckling och att arbeta förbyggande 

Digitalisering av HR processer 

Att mäta och visa effekt för hur HRs arbete bidrar till verksamhetens mål och resultat 

Kompetensförsörjning till organisationen 

Balans mellan det operativa och strategiska arbetet 

Förbättra den strategiska rollen 

Förbättra det operativa stödet till ex chefer 

Rekrytera personal till HR-avdelningen med rätt HR-kompetens 

17%

3%

Kapitel 3
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Kan digitalisering av HR-processer skapa tid för
mer proaktivt arbete? 

Idag finns en uppsjö av mer eller mindre heltäckande
system och plattformar som kan underlätta det
administrativa arbetet för en HR-avdelning. Men, att
digitalisera för digitaliseringens skull är sällan en bra
idé. Gör en inventering av era interna processer och
analysera vad som kräver mest manuell
handpåläggning så bygger ni grunden för att göra
smarta och tidsbesparande investeringar för era HR-
processer. Det är viktigt att ha koll på arbetsrätten
och välja en leverantör som snabbt kan anpassa sin
lösning till nya krav som omvärlden ställer, för att
inte fastna i lösningar som anses vara omoderna
inom en snar framtid. 

HR behöver se till att få en naturlig plats i olika
digitaliseringsforum och projekt för att tidigt få in
aspekter av medarbetarupplevelsen och kopplingen
till verksamhetens mål. En lyckad digitalisering
behöver stöd av kollegor på IT-avdelningen för att
säkerställa att målet med implementationen uppfylls,
och att ni inte stöter på problem, som i värsta fall i
slutändan gör processen mer avancerad än var den
var från början. 

Tid till utveckling och förebyggande arbete

När det snurrar på fort och HR:s tid äts upp av operativt chefsstöd gäller det att ha en HR-
organisation där det finns utrymme att prioritera utvecklingsarbete och förebyggande insatser. Det
är både en resursfråga och en prioriteringsfråga, och utan en tydlig strategisk agenda som inte följs
upp, kan det vara svårt att hålla rätt riktning när omvärlden förändras snabbt. Det som inte följs upp,
tenderar även att inte genomföras.
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Kan digitalisering av HR-processer hjälpa till att mäta effekt och resultat av HR:s arbete?

Utan data är det svårt att följa trender, utmaningar och framgångar - speciellt inom HR där det är fler
traditionellt mjuka värden som ledarskap, arbetsmiljö och kompetensutveckling som står högt på
agendan. Mätvärdet eNPS har fått fäste på den svenska arbetsmarknaden och fler organisationer är
transparenta med sina värden mot potentiella kandidater och investerare. Olika nöjdhets KPI:er efter
avslutade HR-processer, t.ex. rekryterings- och onboardingprocessen mäts i större utsträckning än
förut. Fastna inte i fällan att mäta bara för att mäta, har ni inte tid att följa upp och ta action på
resultatet kan det i stället vara demotiverande bland chefer och medarbetare. Utgå från era
strategiska, långsiktiga mål och mät bara det ni vill veta och se till att följa upp den feedback ni får för
att kunna bedriva ett framåtlutat utvecklingsarbete inom HR-processerna. 

”Avseende kompetensutveckling
ser vi ett stort behov av att dels
erbjuda, genomföra och följa upp
utbildning på nya digitala sätt, och
dels höja kompetensen inom
digitalisering generellt.”

Ett företag som är verksamt inom den globala fordonsindustrin är Frauenthal Gnotec Group med
över 1300 anställda varav 400 i Sverige. Patrik Moberg är HR Direktör och berättar att det främst är
digitalisering av HR-processer som de kommer att fokusera på under 2022. Det innefattar dock även
kompetensförsörjning genom fortsatt implementering av digitala och standardiserade processer och
verktyg i alla koncernens bolag i de länder de är verksamma i. Avseende kompetensutveckling ser de
ett stort behov av att dels erbjuda, genomföra och följa upp utbildning på nya digitala sätt, och dels
höja kompetensen inom digitalisering generellt.
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Den globala fordonsindustrin är dynamisk och under snabb förändring. Det kräver samarbete och
utveckling av processer mellan olika avdelningar, anläggningar och länder:

Från centrala HR’s sida tillhandahåller vi vissa verktyg och processer som är generiska för alla de
länder vi verkar inom men vi bedömer också att digitalisering av HR’s arbete behöver ske med
utgångspunkt och initiativ lokalt, utifrån de förutsättningar som finns i varje land, där såväl befintliga
system, lagar och traditioner, liksom rådande digitaliseringskunskap och intresse, påverkar hur fort
man kan gå fram. Digitalisering av HR sker ju inte i ett vakuum utan digitalisering och utveckling av
processer på många områden sker ju samtidigt. Kunskapen och medvetandet om vad man kan och
vill åstadkomma genom nya arbetssätt behöver också etableras hos fler än HR där kravställande
från verksamheten på förbättrade administrativa stödsystem och tillgängliga data, också driver HR’s
utveckling, säger Patrik Moberg.

Digitalisering av HR sker ju inte i ett
vakuum utan digitalisering och

utveckling av processer på många
områden sker ju samtidigt

Patrik Moberg
HR Direktör

Frauenthal Gnotec Group
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Digitalt lärande är ingen quick fix
Formerna för lärande förändras och så även den digitala mognaden. Under de senaste åren
har allt fler börjat röra sig i digitala rummet. Och flera har upplevt många positiva effekter.
Exempelvis mer tid till faktiskt lärande och beteendeförändring i vardagen. Men det är inte
gjort i en handvändning. Och det gäller att tänka till på HUR och VARFÖR vi gör det.

Allt fler företag rekryterar nu in specialister inom
Learning & Development för att framtidssäkra
kompetensen i företaget. Det har helt enkelt
accepterats att det är affärskritiskt att hitta nya
sätt att ständigt utveckla och lära. Det har blivit
en fråga för hela organisationen, inte bara HR.
Det undgår nog ingen att det är en
överlevnadsfaktor eftersom kompetensbristen är
ett faktum. 

Vi är tränade att se det vi alltid sett, och agerar
därefter. Nu behöver vi se på lärande med nya
glasögon. Vi behöver utveckla vår förmåga att se
vad som kommer härnäst, även om vi aldrig sett
det förut.  Organisationer behöver exempelvis
utmana traditionell klassrumsutbildning.

“Digitalisering ger oss möjligheter, men lärande är
ingen quick fix! Vi ska inte digitalisera bara för att vi
kan, vi behöver ha en genomtänkt design som grund
för att åstadkomma faktisk skillnad.” 

Kapitel 4
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Finns det ett behov av att i större utsträckning digitalisera lärande
och kompetensutveckling för att vara en attraktiv arbetsgivare och

möta verksamhetens behov?
 

25%

5%

Digitalisering ger oss möjligheter, men lärande är ingen quick fix! Vi ska inte digitalisera bara för att
vi kan, vi behöver ha en genomtänkt design som grund för att åstadkomma faktisk skillnad, menar
Lisa Fribert, Onboarding & Learning Design Specialist på Induction. Bara för att vi digitaliserar fler
utbildningar samt gör dem mer lättillgängliga och ”on demand” så har vi inte säkrat faktisk
utveckling. De övergripande processerna, strukturen och stödet för lärande behöver definieras. Vi
behöver veta vilka resultat och beteendeförändringar vi vill uppnå och vilken affärsnytta det leder till.
Sedan designa för att åstadkomma det och skapa engagerande och effektfulla utbildningar. Sedan
gäller det att följa upp framsteg på såväl individ- som företagsnivå. Och att, gärna med hjälp av
digitala lärplattformar hjälpa medarbetarna att applicera sitt lärande i vardagen, då det faktiskt är där
som vi lär oss mest. Då skapas motivation.
 
Ett företag som redan kommit långt i att digitalisera sina utbildningar, och som arbetar mycket aktivt
med det är Stena Recycling där Isabell Sandström arbetar som Learning & Development Manager.
Stena Recycling är ett återvinningsbolag i framkant. Med över 3000 engagerade medarbetare i sju
länder, tänjer de ständigt på gränserna för vad som är möjligt inom återvinning, hållbarhet och
cirkulär ekonomi. Tillsammans arbetar de för en hållbar morgondag.
 
 

Att sluta kompetensutveckla
våra medarbetare kommer
aldrig vara en framgångsrik

väg framåt. 
Isabell Sandström, 

Learning & Development Manager
Stena Recycling 

Av 607 svarande inom HR anser:
 

0 25 50 75

Finns ett stort behov 

Finns delvis ett behov 

Litet behov eller inget alls 

75%
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Digitalisering inom kompetensutveckling innebär möjligheter, men vi ska inte digitalisera
bara för att vi kan. Det viktigaste är att säkerställa att de kompetenshöjande initiativen
bidrar till att verksamheten kan nå sina övergripande mål och strategier.

Förändringarna i vår omvärld satte oss, precis som alla andra, inför en ny situation när det
kom till hur vi kan arbeta med kompetensutveckling. Att sluta kompetensutveckla våra
medarbetare kommer aldrig vara en framgångsrik väg framåt. Vi behöver ställa om, tänka
nytt och ibland utmana gamla sanningar i hur vi kan skapa kompetenshöjande initiativ - som
bidrar till de resultat och effekter som verksamheten behöver. Att utmana traditionell
klassrumsutbildning var något som vi började arbeta med långt innan vi befann oss i en
vardag där vi under en period inte kunde träffas som innan. Så när dörren stod öppen för en
mer digital värld inom Learning and Development var vi mer än redo att kliva in.

Hur arbetar Stena Recycling med digital kompetensutveckling?

Vi började för flera år sedan att flytta ut mycket av det som tidigare ägde rum i en traditionell
klassrumsutbildning, in i det digitala rummet. Idag kan deltagaren själv ta del av fakta,
teorier och andra kunskapshöjande aktiviteter digitalt för att vara redo och frigöra tid för
faktiskt träning när vi ses. Som stöd för detta har vi idag en lärplattform som möjliggör för
oss att designa och hantera helt digitala lärresor och hybrider.
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Vi genomför idag många av våra
lärresor helt digitalt, men vår
målsättning är inte att allt alltid
ska vara digitalt. Det är viktigt att
vi fortsätter att träffas. Det
digitala rummet ser vi mer som en
till dimension för att främja
lärandet.

Jag har inget recept att dela med
mig utav mer än att det handlar
om att våga börja innan du har alla
svaren. Vi insåg snabbt att det inte
gick att bara flytta en traditionell
klassrumsutbildning in i det
digitala rummet. Vi behövde tänka
till på vad som fungerar i det
digitala formatet, och vad som
kräver fysisk interaktion. Vi
behöver först fråga oss själva
vilka effekter utbildningen ska
möjliggöra, och sen hur vi då kan
få till det digitalt? I vårt team har vi
tillsammans med verksamheten
fått prova oss fram, hitta nya
vägar, nya koncept som fungerar i
det digitala - och vågat göra fel.

Vi började med att fokusera på att byta ut det fysiska klassrummet till det digitala
”klassrummet”. Vi ses fortfarande och kommer att fortsätta göra det framåt också. Nu har vi
däremot möjlighet till att lättare blanda flera metoder i våra lärresor som gruppcoachning,
socialt lärande där vi lär av varandra och istället träffas i digitala kortare check-ins med
fokus på reflektion och träning tillsammans. Detta sker nära situationer eller utmaningar
som medarbetarna står inför i sin vardag. Oftare och i mindre doser. Det öppnar också upp
möjligheter till att bättre kunna stretcha våra lärresor i tid, vilket skapar större möjligheter för
den individuella utvecklingen. Vi arbetar ständigt med att utvärdera och hitta den ”rätta
balansen”.
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Det digitala lärandet möjliggör flexibiliteten som ju
också är en viktig komponent i att vara en attraktiv
arbetsgivare. 

Det minskar också en stor del av vår
utbildningsadministration. Vilket ger utrymme att
istället fortsätta utveckla oss, så att vi kan säkra
kontinuerlig kompetensutveckling 
för våra medarbetare. 

Vi kan också få till lärandet i mindre doser
eftersom vi får möjlighet att stretcha lärresorna i
tid och dimensioner. Vi ser att det inte tar mer tid
för medarbetaren att genomföra lärresorna, men vi
får ut större effekter. Vi som arbetar inom L&D får
mer tid till själva designen, vilket leder till att vi kan
skapa bättre möjligheter till att stötta
medarbetaren till större utveckling. Medarbetaren
får också mer tid till lärande.

Vi har bättre möjlighet att säkra ett mer
återkommande stöd till deltagaren genom att både
chef, programansvarig och facilitator enklare kan
följa deltagarna och ge dem kontinuerlig feedback.
Möjligheten till nätverket påverkas också positivt
och för oss är det ett viktigt element i våra
kunskapashöjande initiativ. Genom digitala
lösningar ökar möjligheten att bygga relationer
med kollegor som vi annars inte kunnat träffa lika
lätt i vardagen.

Vilka är de största fördelarna med att använda digitalt lärande i organisationen – både för
medarbetarna och er som verksamhet?

Det finns många fördelar med det digitala lärandet om vi använder det på ett smart sätt.
Genom det digitala har vi större möjligheter att nå det vi strävar mot i vårt arbete med
Learning & Development, som är att göra kunskapen lättillgänglig där du behöver den och när
du behöver den. Det är när vi kan knyta kompetensutvecklingen nära våra medarbetares
vardag som den kommer ge störst effekter för den enskilda individen och verksamheten i
stort.
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Det tar tid att ställa om och det krävs att vi vågar stanna upp
och lägga tid i designfasen. Lika stor som fördelen är att vi kan
arbeta med kompetensinsatser i mindre doser, närmre
vardagen och kombinera det dagliga arbetet med nya
kunskaper, lika stor utmaning tror jag det är. Det ställer ofta
större krav på deltagaren som genomför en lärresa där
majoriteten sker i det digitala rummet. Nu kan en deltagare
förväntas att skifta fokus snabbt från sitt dagliga arbete in till
en situation där hen ska lära sig något nytt, träna tillsammans
med kollegor för att öka sin kunskap inom ett specifikt område
utan att byta plats eller lämna sitt kontor. För att skapa bra
möjligheter att öka kunskapen behöver vi frigöra tid att kunna
fokusera, få tid för att tillämpa och prova nytt samt möjlighet till
reflektion. Den ekvationen går inte alltid ihop men är vi
medvetna om det och vaksamma på vilka krav vi ställer på
deltagaren kan vi i designfasen säkra att vi skapar så bra
förutsättningar som möjligt för medarbetaren att kunna
fokusera på den kompetenshöjande insatsen.

Vi behöver vara ödmjuka för att det inte bara är vi som arbetar
med att ta fram och designa kompetenshöjande aktiviteter som
är i en omställning, det är också alla som ska facilitera i det
digitala rummet och de medarbetare som ska vara deltagare.
En stor utmaning är att göra det enkelt för användaren. Blir det
svårt blir det inte gjort.

Vi ser att det digitala formatet ger större utrymme för faktiskt
lärande, men tro inte att det digitala löser allt bara för att vi kan
tillgängliggöra mer. Det digitala ska bara ses som möjliggörare.
Vi behöver vara bra på att se vilka effekter vi vill nå, och designa
utbildningen utifrån det.

Vilka utmaningar ser ni i organisationen?
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När ni ses digitalt - håll er till mindre grupper. I det digitala rummet finns ingen
begränsning för hur många ni kan vara, men sätt en begränsning till förmån för att
få ut ett större värde och en större effekt. 

Ta det i små steg. Lägg tid på designfasen! Vad är det vi verkligen vill
åstadkomma? Allt jag tänker på leder egentligen till designfasen – oavsett om det
är en digital, fysisk eller hybrid version. Börja med ert varför och önskade resultat.
Hur ni sen ska göra det, och om det ska vara digitalt eller att ses live, påverkas och
styrs av det resultat ni vill uppnå.

Sluta inte kompetensutveckla bara för att ni inte kan träffas. Ta er tid att tänka till
på hur ni kan uppnå den effekt ni vill, och använd det digitala formatet som en
möjliggörare för att göra det. Omställningen kommer i början att kräva extra tid,
men på sikt spara tid och ändå ge likvärdiga eller kanske också större effekter. 

Prata med deltagarna om vad som krävs för att de ska lyckas med den
kompetenshöjande insatsen. Inled era utbildningsinsatser med kickoffs där ni
pratar om förväntningar, utmaningar, hinder och möjligheter.

Skapa inte en oändlig möjlighet av valfrihet. Hjälp era medarbetare och
verksamheten att prioritera rätt insatser. För mig är det viktigt att se L&D som en
möjliggörare att uppnå de resultat och den affärsnytta som organisationen
behöver. Vi ska inte bara skapa massa utbildningar som är tillgängliga digitalt när
som helst, utan det ska vara genomtänkt och tydligt vad insatserna ska leda till.
Det ska också efterfrågas och följas upp. Annars når vi aldrig ROI.
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Vilka tips har du kopplat till att digitalisera kompetensutveckling?

Skapa inte en oändlig möjlighet av valfrihet.
Hjälp era medarbetare och verksamheten
att prioritera rätt insatser.
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Hur kan outsourcing bidra till en
dynamisk HR-avdelning?

Att ta hjälp av en extern leverantör för att hantera en eller flera delar av företagets
processer kan vara en effektiv affärsstrategi. Outsourcing växer med hjälp av tekniken.
Löner, pension och rekrytering står fortsatt för en betydande del av outsourcing inom HR
men fler områden är på uppgång.

Att kliva utanför företagets egen domän och välja en professionell outsourcingpartner handlar till
stor del om flexibilitet, lägre kostnader och effektivare hantering av processer och rutiner. För både
små och stora företag är det ett sätt att upprätthålla tillväxt och produktivitet. Under pandemin blev
många företag tvungna att bromsa in med utmaningen att förbli konkurrenskraftiga. Skalbarhet blir
än viktigare i bygget av hållbara lösningar. En extern partner kan hjälpa företaget genom olika faser. I
tillväxtstadiet finns resurser, kompetens samt ökad kontroll och vid oförutsedda händelser eller
vikande marknadsläge finns möjlighet till snabb förändring i leverans och kostnadsbild. Tips att
tänka på vid outsourcing är att ställa säkerhetskrav på sin leverantör och tydligt tilldela ansvar för
uppföljning, dokumentation och kontroll.

Strategiska och operativa
uppgifter som HR främst väljer
att outsourca under 2022?

Arbetsmiljö och onboarding är de områden i studien som visar lägst potential att outsourcas under
2022. Arbetsmiljö är delegerat och ska bedrivas i den dagliga verksamheten och på samma sätt
kanske många även resonerar kring on- och offboarding. Att det är den enskilda chefens ansvar med
stöd från HR. Det finns ett behov av att utveckla processerna i harmoni med företaget så att de
fungerar optimalt i verksamheten. Företaget AJ Produkter har valt att ta in specialistkompetens i
arbetet med deras onboardingprocess. 

21%

Bara 2% tror att arbetsmiljö och onboarding är
områden som HR väljer att outsourca i år.

Kapitel 5
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AJ Produkter tillhandahåller via distanshandel och kundanpassade projekt, möbler,
utrustning, materialhantering och inredningslösningar och finns representerade på 19
marknader. De har ca 900 anställda och har valt att samarbeta med en extern partner,
dels för att avlasta cheferna och för att säkerställa att alla nyanställda inom företaget
får samma och rätt förutsättningar:

Enligt Helena Christensen, Global HR Manager på AJ Produkter var utmaningen med deras
onboarding att de chefer, som anställde mer sällan, var osäkra på vad de förväntades
göra, och för chefer som anställde ofta blev det en ökad arbetsbörda: ”Vi såg att
kvaliteten på vår onboarding kunde skilja sig åt inom bolaget. Det var även lätt att glömma
bort något steg i processen”.
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Att outsourca onboarding

”Vi har valt att bygga ett digitalt introduktionsprogram tillsammans med Induction. Nu
vet vi att alla nyanställda kommer in i sin onboarding och att de följs upp. Cheferna får
påminnelser om när och hur de förväntas göra något och supporten påminner och
kommunicerar med alla nyanställda”.

Vi är stolta över att nyanställda
verkligen uttrycker att det känns
professionellt och välkomnande

att börja jobba hos oss

Helena Christensen 
Global HR Manager

AJ Produkter
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Det fanns ett behov av att introducera
tjänstemän, lagermedarbetare och personal
utanför Sverige. Det resulterade i tre olika
onboardingprogram som alla mäts och följs
upp med KPI:

"En aspekt som var viktig för oss var att
bygga ett program som sträcker sig över
längre tid. Onboardingen startar två veckor
innan första arbetsdagen och löper därefter i
fyra veckor. Vi följer därefter upp
medarbetarna under deras första år. Vi
påminner om viktiga delar och fördjupar oss
inom vissa områden, allt för att skapa den
bästa grunden för nyanställda hos oss –
oavsett i vilken roll eller i vilket land de
anställs. Vi vet att vi inte missar någon viktig
information i processen och cheferna
avlastas och kan fokusera på att introducera
sina nyanställda i arbetsuppgifterna, rollen
och teamet. Vi är stolta över att nyanställda
verkligen uttrycker att det känns
professionellt och välkomnande att börja
jobba hos oss", säger Helena Christensen.

Att skapa en positiv medarbetarupplevelse i
början av en anställning bli alltmer kritiskt i
en tid av kompetensbrist. Att ta in extern
kompetens för att få hjälp med att
skräddarsy en onboardingprocess kan vara
ett effektivt sätt att bygga en långsiktig
lösning som skapar engagemang i
verksamheten.

”Vi såg att kvaliteten på
vår onboarding kunde
skilja sig åt inom bolaget”
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En bransch med medarbetare som är vana vid att arbeta både
självständigt och på distans är de inom mäklarbranschen.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är idag Sveriges
snabbast växande mäklarkedja och en av de största aktörerna i
branschen med sina 900 medarbetare på 189 lokala bobutiker
runt om i Sverige.
 
Det är också en bransch där matchen om medarbetare med rätt
kompetens är stenhård. Vi frågade Cecilia Calson, HR-chef, vad
som står högst på agendan under 2022 för att fortsätta vara en
attraktiv arbetsgivare, både när de kommer till att attrahera
personer med rätt kompetens och behålla befintliga medarbetare:
 
 ”Under 2022 kommer vi att lägga mycket fokus på att jobba med
våra värderingar och vår kultur för att fortsätta vara en
arbetsgivare som attraherar talanger inom vår bransch. Det är
oerhört viktigt för oss att definiera vilka vi är och vad vi står för.
Vi måste kunna utmärka oss i en väldigt konkurrensutsatt
bransch. Vår kultur bygger på att vi är trygga, personliga och
kunniga både mot varandra och mot våra kunder. För att utveckla
och driva arbetet framåt har vi valt att samarbeta med ett externt
företag för att fortsätta vår kulturresa”, säger Cecilia Calson.
 
Effekt av att digitalisera HR-processer
 
På frågan om vilka HR-processer som ger mest effekt att
digitalisera så svarar Cecilia Calson, kompetensutveckling och
och onboarding, för både medarbetare och ledare: ”Då vi är
många medarbetare utspridda över hela landet är det både tids-
och kostnadseffektivt att digitalisera onboardingen men också
den fortsatta kompetensutveckling, som krävs för att både
utveckla och behålla våra medarbetare.”
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Under 2022 kommer vi att lägga
mycket fokus på att jobba med
våra värderingar och vår kultur

Cecilia Calson
HR-chef

Länsförsäkringar 
Fastighetsförmedling
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Se guiden SE GUIDEN HÄR

27 tips om framgångsrik onboarding
En framgångsrik organisation består av engagerade och motiverade människor med gemensamma
värderingar och mål. En välkomnande och strukturerad start ökar möjligheterna för att en ny
medarbetare snabbt kommer in i teamet, kulturen och organisationen. De flesta organisationer
lägger tid och resurser på att stärka sitt arbetsgivarvarumärke och kvalitetssäkra
rekryteringsprocessen för att attrahera rätt personer, men det handlar även om att skapa bra
förutsättningar för nyanställda, att lyckas i sina nya roller. En välkomnande och effektfull
onboardingprocess handlar om att investera i både era medarbetare och verksamheten.

ONBOARDING GUIDE

I guiden får du konkreta och
användbara tips från Induction

som är experter på onboarding och
vår samarbetspartner kring design

av lärresor.

+ 400 HR-avdelningar
i Sverige använder tipsen 

i sin onboarding

 Annika Devert
Chef för ledar- och

medarbetarförsörjning
Axfood
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Vår ambition är att göra det digitala
mer personligt och effektfullt

Inductionint.se - sida 30

Om Induction

Induction är specialiserade på att hjälpa HR bli ännu bättre på lärande och kompetensutveckling. Vi
skapar lärresor med fokus på medarbetarupplevelse och resultat. Kompetensutveckling är en viktig
del i alla organisationer och vår ambition är att göra det digitala personligt och effektfullt.
Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi digitala utbildnings- och onboardingprogram, med
utgångspunkt i metodiken High Performance Learning Journeys, som bevisats ge mer hållbara
beteenden och förbättrade prestationer av utbildningsinsatser.

On- och offboarding 
Ledarskapsutveckling
Säljutbildning
Traineeprogram
Arbetsmiljöutbildning
Implementering av nya system och arbetssätt

Urval av utbildningsinsatser: 

Presskontakt eller frågor gällande utbildningsinsatser, kontakta:
Janina Fransson, Marketing & Business Developer 
 janina@inductionint.com 


