
Learning and Development - diplomutbildning  9 dagar

 Î Så driver du ett aktivt och framåtsträvande arbete 
med kompetensutveckling
 Î Kompetensstrategi möter affärsstrategi
 Î Upskilling, reskilling och sourcing för företagets behov
 Î Personliga läroplaner
 Î KPI:er och målsättningsmodeller

Kompetens- och affärsstrategi hand i hand
Lärande och kompetensutveckling får en alltmer central roll i 
organisationen. Hur väl vi planerar, genomför och analyserar 
intern kompetensutveckling påverkar vår förmåga att attrahera 
nya medarbetare, behålla de kollegor vi har idag och leverera 
enligt våra mål. En lärande organisation är mer innovativ, 
snabbrörlig och motståndskraftig. Vilket har medfört att 
kompetens- och affärsstrategi går hand i hand och lärande idag 
diskuteras i både vd-rum och på styrelsemöten.
 Företagsuniversitetets diplomkurs i Learning & Development 
hjälper dig att ta ert arbete med internt lärande från produktion 
till strategi. Med målbilden att kompetensutveckling ska agera 
som en affärsenhet i sig. Kursen tar avstamp i det strategiska 
arbetet kring att analysera vad organisationen ska lära sig, att 
skapa en strategisk affärsplan för det önskade lärandet och att 
kvantifiera och utvärdera insatsen i efterhand.

Aktuella kunskaper, praktiska verktyg och träning
Som kursdeltagare får du en strategisk inblick i hur 
kompetensstrategier ser ut och fungerar i andra ledande 
bolag. Du får praktisk träning i verktyg som karriär- och 
lärandeplanering, feedback-modeller, kompetensinventering 
och att affärsmässigt motivera kunskapsinvesteringar. Kursen 
utvecklar dig till en strategisk ledare och affärspartner inom 
organisationens Learning & Development och lägger grunden 
för lönsam kompetensutveckling, ökad takt på innovation och 
affärsutveckling och en starkare position på marknaden.
 Välkommen!

För fullständigt program se
www.foretagsuniversitetet.se/2214



PROGRAM

Block 1

 Î Kompetensinventering och 
företagets mål
• företagets kortsiktiga och  

långsiktiga mål
• vilken kompetens behövs för att 

möta företagets mål?
• att göra en kompetensinventering

 Î Gap-analys, reskilling och upskilling
• så gör du en gap-analys
• fylla i "gapet" genom reskilling, 

upskilling, sourcing
• vad får det kosta? – investeringen

 Î Vikten av att ha en strategi
• tänk långsiktigt och strategiskt
• risker och konsekvenser av att 

inte ha en strategi

 Î Att lära ut och lära in på 
arbetsplatsen
• våra olika lärstilar
• anpassa format och pedagogik 

efter individ, grupp och ämne
• Kolbs lärteori

 Î Introduktion av business case
• välja och börja arbeta med det 

egna caset

Block 2 – online Kl. 09.00-12.00

 Î Är all utbildning av godo?
• KPI:ier
• uppföljning av utvecklingsinsatser
• koppling till medarbetar-

engagemang

Learning and Development - diplomutbildning 
– arbeta operativt och strategiskt med utveckling, utbildning och karriär 

Block 3

 Î Att driva kontinuerlig 
kompetensutveckling
• organisationsperspektiv och 

individperspektiv
• chefens och medarbetarens 

ansvar att identifiera utveck-
lingsbehov

• självledarskap för det livslånga 
lärandet

• karriärramverk och verktyg för 
medarbetaren att driva sin egen 
utveckling

• koppla kompetensutvecklings-
processen till t.ex. medarbetar-
samtal. performance manage-
ment, måluppföljning, succes-
sionsplanerin

• att coacha chefen inför karriär-
samtal med medarbetaren

• 70-20-10-regeln för utveckling 
i arbetet

Block 4 – online Kl. 09.00-12.00

 Î Talent Management och 
Performance Management
• Talent Management och Perfor-

mance Management och kopp-
lingen till lärande och karriärut-
veckling

Block 5

 Î Facilitering och design av 
workshops och mikrolärande
• att facilitera och leda workshops 

och andra lärande situationer
• design av mikrolärande i det 

dagliga arbetet

 Î Lärande organisationer 
• lär av de bästa – goda exempel 

på lärande organisationer
• vilka verktyg behöver organisa-

tionen tillhandahålla?
• hur kan man dela kunskap?
• 70-20-10-regeln

 Î Stora gemensamma 
utbildningsinsatser
• så planerar du och köper in stora 

utbildningsinsatser inom t.ex. 
arbetsmiljö, ledarskap,  
värderingar, förändring

 Î Presentation av business case och 
diplomering
• Presentation och diskussion om 

business casen

Block 6 – online Kl. 09.00-11.00

 Î Uppföljning
• hur har det gått?
• fortsatt utveckling



KURSLEDARE

Helena Bodin har både 
strategiskt och praktiskt utvecklat 
modeller för karriärutveckling 
och kompetensutveckling inom 
Panasonic och Fujitsu. Modellen 
innehöll enkla verktyg som 
chefer och medarbetare kunde 
använda sig av och ett enklare 
karriärseminarium. Helena har 
också utvecklat strategier för Talent 
Management och nu senast på 
Swedbank arbetat med Strategic 
Workforce Planning för att se hur 
verksamhetens nuvarande och 
framtida behov bäst kan mötas. 

Thomas Spjuth Eriksson har mer 
än 30 års erfarenhet från operativa 
och strategiska HR-befattningar i 
Sverige, Storbritannien, Ryssland 
och Singapore. Han har en fil. 
kand. från Personalvetarlinjen 
med inriktning pedagogik från 
Stockholms Universitet.

Learning and Development i fokus för HR

Helena Bodin valde att jobba med HR eftersom hon tycker 
att det är en bra profession som kombinerar ämnen hon 
tycker är intressanta, det vill säga ekonomi, juridik, sociologi, 
psykologi och pedagogik. Att hon sedan framförallt ägnat 
sig åt Learning and Development handlar om att hon gillar 
den nära kopplingen till affären och att det är ”win-win” för 
företag och medarbetare.

–  Man måste förstå att om man investerar i medarbetarna 
ger det effekt på resultatet. Allt hänger ihop, man måste ha 
rätt kompetens och engagerade medarbetare för att kunna 
få bra resultat och medarbetarna blir mer engagerade om 
man satsar på deras kompetensutveckling.

Helena är idag HR Business Partner på Swedbank där hon 
arbetar mycket med strategisk kompetensplanering och 
vilken ny kompetens som kommer krävas i framtiden utifrån 
hur bankverksamheten kommer utvecklas. Det handlar inte 
enbart om kompetens utan förmågor och vilka förmågor i 
ditt nuvarande jobb som kan används i andra roller vilket gör 
att karriärvägarna blir fler och inte enbart inom det område 
där man jobbar nu. De använder ett intelligent AI-verktyg 
som visar vilka möjliga förflyttningar till nya roller och 
karriärvägar som finns utifrån den kompetens, kunskap och 
förmågor medarbetarna har i sin roll idag.

– Att vara spelbar och anställningsbar är idag oerhört viktigt. 
Omvärlden förändras så snabbt att den kunskap man har 
idag är gammal i morgon och man måste kunna lära nytt och 
byta roll för att säkra sin framtid i arbetslivet.

Vad ligger i fokus just nu vad gäller  
Learning & Development?

Kompetensplanering
– Idag talar man mycket om kompetensplanering, eller 
”(Strategic) work force planning”. Många företag har 
framtidsinriktade strategier, och ser man framåt är en 
central fråga vilken kompetens man behöver nu och i 
framtiden för att nå sina mål.

För att få den kompetens man behöver kan man 
naturligtvis rekrytera nya medarbetare men idag satsar 
många på upskilling och reskilling. Det vill säga att ge 
de medarbetare man har möjlighet att uppdatera sina 
kunskaper inom det område de redan jobbar eller att de 
helt enkelt får chansen att lära nytt och byta karriär

Självledarskap
– Självledarskap är också i fokus idag. Ansvaret för 
kompetensutveckling har till viss del flyttats över till 
medarbetaren själv och för att det ska lyckas krävs ett bra 
självledarskap. I dialog med arbetsgivaren förstås.

Karriärplanering
–  Kompetensutveckling kopplas idag mycket till 
karriärplanering, det är det som är win-win. Individen 
utvecklas och får chansen att göra karriär och företaget 
får ny kompetens som stärker konkurrenskraften och 
möjligheten att utvecklas.

Vilka är de största utmaningarna för HR för att lyckas 
med Learning & Development?
– Man måste förstå hur kompetensutveckling hänger ihop 
med affären. Som HR-expert måste du hjälpa affären, 
företagsledningen, genom att berätta hur det hänger samman, 
visa hur man ska göra för att lyckas och vilka verktyg som 
finns.

– Det finns en risk att man missar att tala om vinsten av att 
kompetensutveckla och om risken med att inte göra det. Att 
kunna visa siffror och konkreta ”business case” gör det lättare 
att övertyga vad gäller kompetenssatsningar.

Vad får man som kursdeltagare på ”Learning & 
Developmen” och vilken är vinsten för 
organisationen?
–  Som deltagare på utbildningen får du praktiska kunskaper 
som du kan använda direkt i ditt arbete. Både på strategisk 
och operativ nivå. Du får jobba med ett eget business 
case som är att göra en kompetensplan för den egna 
organisationen. Du får också grundläggande teorier om 
kompetensutveckling och karriärplanering.

–  Den chef som låter sin medarbetare gå den här utbildningen 
får förutom ny viktig kompetens till företaget också en konkret 
genomarbetad kompetensplan för framtiden.



Telefon: 08-600 62 00
E-post: kurs@foretagsuniversitetet.se
www.foretagsuniversitetet.se

FAKTA

Deltagare
Utbildningen vänder sig till t.ex. HR-chefer, HR Business 
Partners, HR-generalister och andra som ser ett behov 
av att utveckla, upskilla eller reskilla medarbetare för att 
möta dagens och morgondagens kompetensbehov.

Mål
Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper, verktyg 
och metoder för att kunna arbeta både operativt och 
strategiskt med utveckling, utbildning och karriär på or-
ganisations- och individnivå för att bidra med affärsnytta.

Diplomering
För att du ska få diplomet krävs närvaro på utbildningens 
alla delar samt godkänt diplomarbete.

Metod
Utbildningen kombinerar teori med många verklighets-
nära praktiska övningar, diskussioner, erfarenhetsutbyte 
och reflektion. Ett business case går genom utbildningen 
som en röd tråd och leder till slutuppgiften som handlar 
om att skapa en strategisk plan som kan presenteras för 
t.ex. ledningsgruppen.

Kursledare
Caroline Lippers 
Helena Bodin 
Michel Westher

Kursavgift
I kursavgiften ingår kursdokumentation samt i de fall 
kursen genomförs på plats i våra kurslokaler även luncher 
samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Bokning och rådgivning
För bokning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
bokning@foretagsuniversitetet.se. För information och 
kursrådgivning ring 08-600 62 00 eller skicka e-post till 
kurs@foretagsuniversitetet.se.

DATUM Ort Kursavgift

30-31 mars, 25-26 april, 8 maj, 16 maj, 29 maj, 8 juni 
och 20 juni 2023

Stockholm 47 000

Stockholm: Kurser i Stockholm äger rum på Posthuset, Vasagatan 28 i Stockholm. För dig som deltar i våra utbildningar erbjuder vi specialpris på 
två fina hotell nära kurslokalen: Nordic Light Hotel: boka på nordiclighthotel.com och ange bokningskod "FUN-deltagare" eller Clarion Hotel Sign: 
ring 08-676 98 00 eller mejla till cl.sign@choice.se och uppge avtalsnummer CH2005318.
Tider, 10.00-17.00 första dagen i varje block och 09.00-16.00 övriga dagar.

Vill du höja din kompetens ytterligare?
Hos oss finns alla möjligheter!
Företagsuniversitetet erbjuder dig fortbildning i tre olika former: öppna kurser, 
företagsanpassade utbildningar och konferenser. 

Kompetensutveckling ger starkare företag
Vi vet att en utbildning är en investering för framtiden, både för dig som anställd och för 
ditt företag. Därför är vår ambition att erbjuda dig utbildningar av högsta kvalitet, det vill 
säga med aktuellt och relevant innehåll, god pedagogik som kombinerar teori med många 
praktiska övningar och diskussioner. Och inte minst viktigt – en service på toppnivå, allt 
för att skapa bästa möjliga förutsättningar för inlärning.


