
Att nå ut med utbildning 

 Före – hur får vi in deltagarna i utbildningen? 

 Under – hur motiverar vi dem att fortsätta? 

 Efter – hur stödjer vi fortsatt lärande och 

beteendeförändring? 



Vår före-aktivitet 



Avgörande för framgångsrikt utbildningsinitiativ  

1. Om du reflekterar över ett riktigt framgångsrikt 

utbildningsinitiativ - vilka två alternativ av nedanstående 

områden anser du var mest avgörande för att det 

lyckades? 

2. Om du reflekterar över ett mindre framgångsrikt 

utbildningsinitiativ - vilka två alternativ av nedanstående 

områden anser du var mest avgörande för att det inte 

nådde ända fram? 

 

 



Andra exempel på avgörande faktorer 

 Till sist - har du något annat exempel på vad som är avgörande för om en 

utbildningsinsats blir en framgång eller ej?  

 
 ”Att det finns ett tydligt behov och en tydlig målgrupp” 

 ”Igenkänning i övningar. Praktisk träning av inlärda teorier.” 

 ”Deltagarnas motivation, inställning och förkunskap. Möjligheten att använda sin kunskap i 

vardagen. Varva praktiska övningar med teori.” 

 ”Mycket handlar om att förankra satsningen så att även cheferna är med på banan.” 

 ”Rätt arbetsgrupp som jobbar tillsammans mot ett klart definierat mål.” 

 ”Viktigast av allt är att chefen är positiv och coachar sina medarbetar gärna både innan och 

framförallt efter utbildningen och följer upp så att de använder det som togs upp på 

utbildningen.” 

 ”Förbered noga, detaljer är viktiga för hur deltagarna upplever utbildningen. Informera 

utbildaren angående vad deltagarna har för roller/tjänster/arbetsuppgifter så att han/hon kan 

förbereda utbildningens upplägg.” 

 ”Först och främst måste det finnas en förankring i beslutande led för att utbildningssatsningar 

skall kunna genomföras på lång sikt.” 

 ”Ett positivt och engagerat intryck ger mervärde för en hel utbildning. Det får inte uppfattas 

som statiskt utan finnas motiverande "energiblock" i kombination med deltagarens leverans. Att 

tvingas förbereda sig inför första gången är bra. Att få se sig själv och sitt resultat är en 
annan framgångsfaktor. Det ska helt enkelt vara skitkul med kompetensutveckling!” 

 

 



Före – lanseringen 

 Hur brukar ni lansera utbildningar internt? 

 Vad har fungerat bra/mindre bra? 



Varför lansera? 

 Uppnå ”Pull” snarare än ”Push” 

 Skapa diskussion 

 Optimera deltagandegraden 

 

 



Tips för lyckad lansering 

 Involvera och engagera chefer 

 Närmaste chefs engagemang avgörande 

 Chefen går igenom utbildningen inför lansering 

 Chefen följer upp utbildningen med medarbetare 

 

 Visa ”What’s in it for me” 

 Humor, spänning – väck en känsla! 

 Visa – inte berätta 

 



Tips för lyckad lansering 

 Skapa en snackis 

 Filmbloopers, tävling, etc. 

 Involvera marknadsavdelningen! 

 

 Gör utbildningen lätt att nå 

 Lättillgängligt för målgruppen 

Minimera hinder 

Många plattformar 

 

 

 



Push Link 



Karriärvägen 



Under – användarupplevelsen  

 Dela med er av era topp 3-tips kring hur man ger 

deltagarna en inspirerande och motiverande upplevelse, 

så att de stannar kvar i utbildningen?  



Att driva motivation 

 Visa ”What’s in it for me” 

 Tydlig koppling till det vardagliga arbetet 

 Visa – allt behöver inte berättas 

 Erbjud en utmaning 

 Bygg vidare på existerande kunskaper 

 Presentera problemet/utmaningen först 

Motstå frestelsen att berätta allt! 

 Skapa en engagerande upplevelse 

 Anpassa innehåll och visuell kommunikation  

 Använd bildspel, film och animationer  

Möjliggör social interaktion 



Film 

 Väcker känslor och föder engagemang  

 Tidseffektivt för deltagare 

 Lättillgängligt 

 Kostnadseffektivt  

 Behöver inte alltid vara Hollywood-nivå 

 



e360 – e-learning panorama 



eQuick Poll 



Efter – fortsatt lärande 

 Hur följer ni upp era utbildningar? Vad följer ni upp? 



Vad bör följas upp? 

 Deltagarnas reaktioner 

 Deltagarnas nya kunskaper 

 Förändrat beteende 

 Fortsatt lärande 

 Affärsresultat 



Varför följa upp? 

 Beteendeförändring kräver stöd 

 Input till förbättringar 

 Visa på resultat 

 



Hur följa upp? 

 Elektronisk utvärdering  

 Självskattning 

 Samtal med närmaste chef 

 SMS/mail med korta uppgifter 

 



Själva poängen… 

Tänk helhet. Effektiv utbildning har ett genomtänkt före, 

under och efter. 

”Säll är den som har till rättesnöre 

att man bör nog tänka efter före” 

 

  Tage Danielsson 



Tack! 


