
FÖRE UTBILDNINGEN KLART EJ KLART

Gå igenom behovet och stäm av att behovet motsvarar den insats som planeras 

Säkerställ att medarbetaren har rätt förutsättningar för att kunna delta. Finns en för hög be-
lastning på hemmaplan (att medarbetaren ”måste vara på två ställen samtidigt”) är det svårt 
att få möjlighet att ta till sig ny kunskap. 
Gå tillsammans med medarbetaren igenom innehållspunkter och vilka områden som är vikti-
gast att fokusera på. 
Det är lämpligt att utifrån utbildningens mål formulera ett eller flera personliga mål för medar-
betaren ifråga.  
Stäm av vilka dina förväntningar är, rent konkret, på medarbetarens prestationer efter utbild-
ningen (alt varje steg). 
Gå igenom hur du konkret ser att utbildningen kommer in i det dagliga arbetet – eller på vilket 
sätt du förväntar dig att kunskapen används. 
Sätt tider i din kalender för avstämningsmöten, avrapportering och uppföljning. Planera för att 
medarbetaren har extra tid i sin kalender direkt efter utbildningen för att ta hand om nyvunnen 
kunskap och göra något konkret direkt.  
Om utbildningen kommer att påverka även andra, gör gärna en kort information om vilken 
utveckling som är planerad så stöd finns i hela arbetsgruppen

UNDER UTBILDNINGEN KLART EJ KLART

Var backup på jobbet eller se till att någon annan är det så att medarbetaren kan fokusera helt 
och fullt på sin kompetensutveckling. Det går inte att ta in kunskap och utvecklas om man sam-
tidigt ska vara telefonbackup på jobbet, eller hantera mail. 

EFTER UTBILDNINGEN KLART EJ KLART

Ställ krav på ”återrapportering”, dels till dig själv för att se vilka delar som känns relevanta för 
medarbetaren att jobba vidare med. Dels vilka områden som varit i fokus och hur dessa kopp-
lar till den egna målbilden. 
Arbeta med en plan tillsammans med medarbetaren som innehåller såväl repetition som till-
fälle att praktisera ny kunskap. Tillåt extra tid ett tag  för detta för att det ska ge resultat på lång 
sikt
Revidera och sätt nya mål för utveckling av nya beteenden. Hur ska saker i vardagen förändras 
som ett resultat av utbildningen? Var stäms dessa beteenden av?
Finns konkreta resultat i ekonomiska termer, tidsmässiga vinster eller kvalitetshöjningar att 
vänta? I så fall var kan dessa mätas av och eventuellt även räknas på? Går detta att göra kan du 
se utbildningen i ett annat perspektiv som en investering och börja räkna på avkastning. 

Säkerställ att du själv har tid att följa uppsatta mål och coacha medarbetaren i rätt riktning. 

Gör avstämningar enligt plan och räkna med att nya beteenden tar tid. Med rätt stöd och åter-
koppling går det både fortare och enklare. Planera tre månader framåt – minst  

CHECKLISTA INFÖR UTBILDNING
Gå tillsammans med medarbetaren igenom vad som behöver göras före, under och efter utbildningen för 
att säkerställa ett gott resultat.  Koppla tillbaka till den målbild som ni kommit överens om och säkerställ att den 
med givna aktiviteter är realistisk.
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