
Kompetensutveckling 
med effekt 
Maximera lärandet™ 
för dig som chef
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Chefens roll som  
kompetensutvecklare
Din roll som chef är avgörande för att en utbildningsinsats ska få full effekt. En utbildning är 
bara ett startskott till möjlig utveckling. Den utvecklingen kommer att ske i deltagarens vardag 
långt bortom själva kurstillfället. Som chef kan du säkerställa att den investering du gjort får full 
effekt. Vår metod Maximera Lärandet™ och detta material ger dig en möjlighet att tillsammans 
med din medarbetare metodiskt gå igenom hela lärprocessen och nå önskvärda mål och resultat.

En utbildning ger inspiration och kunskaper
Oavsett längd på utbildningen så är en stor procentuell 
del av en utbildning kunskapspåfyllnad. Våra utbild
ningar fokuserar aktivitetsbaserat lärande för att lära 
så mycket som möjligt på kort tid. Vi varvar korta kun
skapspass med tid för reflektion och diskussioner likväl 
som att skapa insikter i övningar och case. Vi vet att 
deltagarna efter en utbildning känner sig stärkta och 
motiverade till att utvecklas vidare och i den personliga 
handlingsplanen sätts konkreta mål för att jobba vidare.

Men det mesta kan glömmas på några dagar
Minneskurvan går ganska brant nedåt. Efter några 
intensiva dagar och mycket ny kunskap är det av gö
rande för att kunna gå vidare och använda nya kun
skaper att det finns tid för repetition, övning och 
reflektion på hemmaplan. Att gå igenom material och 
anteckningar. Sätta upp en plan för hur man jobbar 
vidare. Efter en vecka är mycket glömt så redan dagen 
efter utbildningen är det klokt att ha tid att repetera och 
tänka till hur kunskapen ska implementeras.

Nya beteenden tar tid och kraft att utveckla
Att ta ny kunskap till nya beteenden kan vara en utma
ning. Det tar tid att lära sig göra gamla, invanda saker 
på ett nytt sätt. Gamla beteenden är oftast lättare och 
tryggare att hålla fast vid. Det nya kan kännas svårt och 
utmanande eller skapa stress. Att göra nytt kräver stöd 

och uppmuntran, coaching och feedback för att vi ska 
ta oss ur vår komfortzon och ta steget mot förändring. 
Här är din roll som chef avgörande.

Din roll som chef är avgörande
Ju mer du som chef stöttar, coachar och ger positiv 
återkoppling på de nya beteenden en medarbetare 
håller på att träna in efter genomförd utbildning, desto 
snabbare och bättre resultat kan du förvänta dig. Vår 
metod Maximera Lärandet™ hjälper dig i tre enkla steg 
att stärka effekten. Checklistan på nästa sida gör det 
enkelt och tydligt vad du kan behöva stärka upp med 
och hur ni sätter en gemensam plan för att säkerställa 
att utbildningen får effekt i vardagen och blir till en 
kompetenshöjning.
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Gå tillsammans med medarbetaren igenom vad som behöver göras före, under och efter utbild-
ningen för att säkerställa ett gott resultat. Ju mer tydligt du är med och coachar och stöttar i 
hela processen – FÖRE – UNDER och EFTER – desto större sannolikhet att du kommer att se 
effekt av utbildningen.

Checklista för dig som chef – 
styr mot resultat

FÖRE KLART

Säkerställ att medarbetaren har rätt förutsättningar 
för att kunna delta. Finns en för hög belastning på 
hemmaplan (att medarbetaren ”måste vara på två 
ställen samtidigt”) är det svårt att lära nytt.

Gå tillsammans med medarbetaren igenom  
innehållspunkter och vilka områden som är viktigast  
att fokusera på.

Det är lämpligt att utifrån utbildningens mål  
formulera ett eller flera personliga mål för  
medarbetaren ifråga. 

Stäm av vilka dina förväntningar är, rent konkret,  
på medarbetarens prestationer efter utbildningen 
(alternativt 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. 

Gör gärna en kort information om vilken  
utveckling som är planerad så stöd och förståelse 
finns i hela arbetsgruppen.

UNDER 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 samtidigt ska  
vara telefonbackup eller hantera mail.

EFTER 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 de kopplar till den egna målbilden.

Arbeta med en plan tillsammans med medarbetaren 
som innehåller såväl repetition som tillfälle att prakti-
sera ny kunskap. Avsätt regelbunden tid till träning. 

Revidera och sätt nya mål för utveckling av nya  
beteenden. Hur ska saker förändras som ett resultat 
av utbildningen? Var stäms dessa beteenden av?

Använd formuläret på nästa sida för att följa upp  
och utvärdera och se om ni når målet och kanske  
även om det har positiva effekter någon annan stans.  
Inte bara för medarbetaren. Kanske finns rent  
ekonomiska vinster, tid eller pengar eller resultat som 
gör att utbildningen betalar sig direkt. 

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 återkoppling 
går det både fortare och enklare. Planera minst tre 
månader framåt.
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Utifrån satt målbild, gör en utvärdering och följ upp utbildningen. Formuläret kan vara en väg-
ledning så att du både direkt efter utbildningen utvärderar förutsättningar för mål och resultat, 
men även för utvärdering längre fram. Nådde vi mål? Behöver något stöttas ytterligare? Använd 
formuläret i era målstyrda möten en tid efter utbildningen.

A. DIREKT I ANSLUTNING TILL UTBILDNING – finns motivation att börja göra något?
Att föra in i min arbetsorganisation vad jag lärt på utbildningen är (kommer att vara):
 Lätt   -- -- -- -- Svårt
 Möjligt  -- -- -- -- Omöjligt
 Viktigt  -- -- -- -- Oviktigt
 Nödvändigt  -- -- -- -- Onödigt

B. DIREKT I ANSLUTNING OCH EFTER 1 OCH 3 MÅNADER – finns någon effekt?
Lista det innehåll som fanns i utbildningen eller några delar som är specifikt viktiga att jobba vidare med. Följ 
upp i flera steg och börja med att utvärdera om det känns relevant och något att ta vidare. Följ i nästa steg upp att 
kunskapen är implementerad och i sista steget vilka effekter som medarbetaren ser. Tidsangivelserna är ungefärliga 
och kan variera beroende på situation och ämne.

DIREKT DIREKT 1 MÅN 3 MÅN

INNEHÅLL
Jag har fått kunskaper 

som kommer vara hjälp-
samma i mitt jobb

Jag kommer att kunna 
börja tillämpa detta i 

mitt jobb

Jag har börjat 
implementera och 

göra detta

Jag ser följande 
resultat av detta i

mitt arbete nu

Exempel: Prioritera / planera ❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏

C. UPPFÖLJNING AV EFFEKT – annans bedömning efter 3–6 månader
Har någon sagt eller på annat sätt låtit dig märka att de tycker att du i din roll har förändrat ditt sätt att arbeta 
under utbildningstiden?  

❏ JA  ❏ NEJ

Om du svarade ja på frågan, ange hur personen/erna anser att du förändrat ditt sätt att arbeta och vad det finns 
för konkreta effekter av det. Gör eventuellt en enkät och låt dessa personer svara mer konkret på frågan.

Resultatuppföljning
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