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Express Academy för alla medarbetare  

-kunskap när och där du behöver den! 

Kompetens idag är en strategisk fråga – och avgörande för framgång. Det är viktigt att hela 

tiden utveckla sin förmåga för att kunna arbeta självständigt och tillsammans med andra. 

Med Express Academy får du ett medarbetarbibliotek fyllt av baskunskaper och verktyg för 

att alla medarbetare enkelt och snabbt ska kunna hålla sin kompetens uppdaterad – och 

ständigt kunna bygga på vid behov. 

Kort och gott – Kunskap pedagogiskt paketerad - Just in time! 

 

 

Medarbetarbiblioteket- 10 effektiva e-kurser  
Just nu har vi nedan e-kurser uppsatta i Medarbetarbiblioteket.  

Totalt finns mer än 20 timmars kunskap, med diplom. 

 

 SAMTAL OCH MÖTEN   

• Lönesamtal  

• Presentationsteknik  

• Effektiva möten 

• Utvecklings- och medarbetarsamtal 

 

ATT UTVECKLA SIG SJÄLV OCH ANDRA    

• Självledarskap  

• Personlig effektivitet  

• Handleda och utveckla andra 

• Effektivt lärande  

• Feedback och feedbackkultur 

ARBETSMILJÖ 

• Arbetsmiljö för medarbetare 
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Hur många utbildningar finns?  

Medarbetarbiblioteket innehåller idag 10 interaktiva och fullmatade e-kurser som täcker in 

många viktiga baskompetenser för alla medarbetare. Varje utbildningsdel är ca 1-2 timmar 

lång och innehåller såväl faktafilmer som övningar och reflektioner. Till varje e-kurs finns ett 

praktiskt inriktat material – Personliga handlingsplaner - för att kunna ta kunskapen vidare i 

vardagen och omsätta till handling. Reflektioner och uppgifter som arbetas vidare med. 

Varje utbildning avslutas med ett kunskapstest och efter godkänt kunskapstest så finns ett 

diplom att tanka ned eller koppla till eget CV.  Under året släpper vi ytterligare utbildningar 

i aktuella ämnen. Se nästa sida. 

 

Hur får vi tillgång?   

Utbildningarna ligger i en portallösning i molnet. Med en enkel inlogg via webben kan du 

vara igång samma dag. Du loggar in med en kod så snart vi har ett avtal på plats och du 

distribuerar en länk till de som ska komma åt utbildningarna. Du kan förstås länka direkt 

från ert intranät över till startsidan för att enkelt hitta. 

 

Hur ser vi vem som gör vad?  

Du kan själv ta ut rapporter och se hur gruppen 

använder portalen. Vem som gör vad, vilka utbildningar 

som görs och hur långt någon eller hela gruppen kommit 

i sin utveckling.  

 

Vad kostar det?  

Lösningen är ett abonnemang på årsbasis utifrån antal 

användare.  
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Vad finns mer i portalen?   
Förutom e-kurserna och statistikrapporter finns även ett antal 

kompetensprofiler för att se över din egen nivå och behov av 

kompetensutveckling. Använd analysen för att se var du har dina styrkor 

och potential- lägg upp en studieplan och följ upp din utveckling. 

Genom att gå igenom profilerna och reflektera över sin egen kompetens 

så kan behovet av påbyggnad tydliggöras och kanske även en tydlig 

prioriteringsordning. Analyserna kan även vara ett stöd i dialog med sin 

egen chef vid till exempel ett utvecklingssamtal.  

Analyserna görs som en självskattning. Välj mellan Ledaranalysen, 

Projektledaranalysen och Medarbetaranalysen. 

 

När kommer nya kurser?  

Vi släpper löpande nya e-kurser. Cirka en varannan månad i aktuella 

ämnen.  Vill du lägga till nya kurser så kopplar du på dessa i ditt 

abonnemang till en låg tilläggskostnad.  

 

Finns det e-kurser på andra språk?  

Vi har många av våra utbildningar på engelska. De som finns översatta kan du använda 

istället för de svenska- eller tillsammans om du vill.  Vi översätter löpande fler. Idag finns ca 

hälften av våra utbildningar översatta.  

 

Är kurserna tillgängliga – WCAG?  

Vi har ett antal som är tillgänglighetsanpassade och överlagda i programvara som följer 

WCAG regelverket för organisationer inom det offentliga. Fler läggs över löpande och under 

året siktar vi på att ha ett större antal av våra utbildningar klara.  

 

Kan jag lägga in egen logga och budskap?  

Vill du anpassa portalen och göra din egen design- eller välja ut bara vissa utbildningar så 

går det att lösa Du kan lägga in logga och texter, bilder och budskap som gör att deltagarna 

får en upplevelse av att det är er egen portal. Vi gör anpassningar och debiterar en mindre 

timkostnad.  

 

Kan jag lägga till egna utbildningar i portalen?  

Portalen är en helhetslösning som fungerar som ett eget externt LMS. Men vi kan ej 

möjliggöra att komplettera med egna utbildningar utan det är de utbildningar som finns i 

systemet som kan ingå. 


