
MAXIMERA MEDARBETARNAS PRESTATION 
MED PERFORMANCE SUPPORT 

Hög förändringstakt ställer ökade krav på medarbetarnas förmåga till omställning. 
Det behövs nya strategier, metoder och verktyg för transformation som ger snabb 
affärsnytta. 

Varför?
• 50% av vår yrkeskunskap behöver förnyas ungefär

vart tredje år?*

• Nya applikationer införs kontinuerligt - trots detta
saknar 76% av slutanvändarna grundläggande
förståelse för hur man använder verksamhetskritiska
applikationer.**

• Nya regelverk införs i snabb takt. Följs inte reglerna
riskerar företagen, ledning och anställda att drabbas
av negativa påföljder.

Vi erbjuder dig en utbildning där du får insikt i vad 
Performance Support är och hur ni kan utveckla er 
strategi för att maximera medarbetarnas prestation 
med Performance Support.

* Bersin by Deloitte, 2014
**  Meta Group

Vi erbjuder denna 
utbildning i tre städer:
Malmö, tisdag 5 mars     

Göteborg, onsdag 3 april 
Stockholm, tisdag 7 maj 

Läs mer och boka på: 
www.peritum.se/sv/psintro

Pris per deltagare

7 495 kr

Passa på, early bird-pris om du 
bokar 20 dagar innan kursstart

5 625 kr

“Detta är verkligen nästa steg i vår utbildningsresa.”
Nicole Öhrn, LRF Konsult



Det är hög tid att flytta fokus från formellt lärande till att skapa ett ekosystem 
som stödjer hela lärprocessen. De flesta håller med om att 90% av lärandet 
sker informellt på arbetsplatsen. Trots detta är det få organisationer som har 
en uttalad strategi för hur man vill förflytta sig från formellt lärande och skapa 
en komplett lösning för lärande och Performance Support som ger mätbar 
affärsnytta. Med andra ord en strategi för att införa metoder och verktyg som 
kan maximera medarbetarnas prestation på jobbet. 

Performance Support handlar om att se till att medarbetarna har tillgång till rätt 
information, rätt verktyg och vid rätt tidpunkt – precis då kunskapen ska användas 
för att lösa en arbetsuppgift. Det kan handla om att lyfta dagens läraktiviteter från 
det formella klassrummet till att erbjuda coaching, mentorskap och integrerat 
digitalt stöd i det dagliga arbetet. Allt för att maximera kunskapsöverföringen 
och frisläppa kraften i det informella lärandet. 

Performance Support behöver varken vara kostsamt eller komplicerat, upptäck 
hur du kan implementera olika Performance Support strategier, metoder och 
verktyg för att utveckla medarbetarna och affären!

Utbildningsbeskrivning

Performance Support - en introduktion
Öppen eller företagslagd utbildning

Fler och fler i företag och organisationer inser behovet av att 
hitta nya former för kunskapsöverföring som kan möta ut-
maningarna i en allt mer digitaliserad och föränderlig värld. 

Varför skall du delta?

• Utveckla ditt tankesätt över hur ni överför kunskap för maximal effekt.
• Förstå grunderna i hållbart lärande med Performance Support.
• Få insikt i hur du kan utveckla strategier för att stärka informellt lärande och

Performance support.
• Hur du maximerar nyttan av era pågående läraktiviteter.

Vad kan du förvänta dig?

En inspirerande och engagerande utbildning baserad på Gottfredson och 
Moshers forskning med Peritums expertteam på Change Realization och 
Performance Support:

• Erik Öhrling
• Erik Gallneby
• Ulf Eklund

Boken Innovative Performance Support: Strategies and Practices for Learning in the 
Workflow av Conrad Gottfredson och Bob Mosher att ta med hem.

Vem kan delta?

Vi vänder oss till dig som jobbar med kunskapsöverföring i projekt eller i daglig 
verksamheten och som vill nå ökad verkningsgrad av ditt arbete.



forts.

Vad kommer du att lära dig?

• Kunskap om vilka lärinsatser och Performance Supportlösningar som  
 ökar effekten av era projekt
• Att förstå vilken nytta Performance Support får för din organisation  
 och förmåga att beskriva värdet för andra
• Hur du tar fram en ”Performance Map” med arbetsuppgifter, roller  
 och prioritet
• Strategier för kunskapsöverföring som möter behoven enligt ”5   
 moments of need”
• Hur du utformar kunskapsmaterial anpassat för Performance Support
• Hur du strategiskt kombinerar lärandeaktiviteter och Performance   
 Support-lösningar.
• Hur du utformar integrerat digitalt stöd i era applikationer

Kontakt

Håll utkik efter öppna kurser  på www.peritum.se eller kontakta oss för 
en förtagsförlagd utbildning.

kontakt@peritum.se

+46 40 622 24 40


	inbjudan_psintro_beslutsfattare_höst2018
	utbildningsbeskrivning_psintro

