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Andreas Beckman & Malin Blomér  

Konsten att effektutvärdera  

En beskrivande studie om hur  
kompetensutveckling effektutvärderas  

Kompetensutveckling är en verksamhet som får allt större betydel-
se för organisationer. En av de viktigaste delarna av ett kompetens-
försörjande arbete är att utvärdera effekten av en kompetensut-
veckling. Hur dessa effekter skall utvärderas är ett eftersatt område 
såväl teoretiskt som praktiskt och forskning om ämnet är nästintill 
obefintlig. Denna studie genomfördes i samarbete med Stora Enso 
Skoghalls Bruk i syfte att finna varför detta arbete är så svårgenom-
trängligt samt att utveckla övergripande riktlinjer att använda som 
hjälpverktyg för organisationen i dess arbete med att effektutvärde-
ra kompetensutveckling.   

Inledning 
Bakgrunden till denna studie är resultatet av 
en tidigare studie beskrivande organisatio-
ners kompetensförsörjande arbete (Beck-
man & Blomér 2005).  Den studien, som 
bland annat genomfördes vid Stora Enso 
Skoghalls Bruk, visar att den svåraste och 
mest eftersatta delen i att arbeta kompetens-
försörjande är att följa upp och utvärdera. 
Av denna anledning har föreliggande under-
sökning genomförts på uppdrag av och i 
samverkan med Stora Enso Skoghalls Bruk.       

Studien är en kvantitativ totalundersök-
ning baserad på en elektronisk enkät (se 
bilaga 1). Enkäten skickades till samtliga 130 
chefer i organisationen. Undersökningens 
svarsfrekvens uppgår till 60 procent och 
resultatet gav, utöver synen på utvärdering, 
även insikt i chefernas inställning till och 
uppfattning om kompetens, kompetensut-
veckling och medarbetarsamtal, vilka alla är 
faktorer som har en betydande roll i arbetet 
med att utvärdera effekten och nyttan av 
genomförda kompetensutvecklingsinsatser.    

I denna artikel behandlas hur effekten och 
nyttan av genomförda kompetensutveck-
lingsinsatser kan utvärderas. Vi har valt att 
se denna process ur ett organisations- och 
ledningsperspektiv, då vi anser att organisa-
tionen och dess ledning ansvarar för och har 
störst intresse av organisationens utveckling. 
Artikeln belyser och problematiserar de 

skeden och kritiska faktorer i utvärderings-
processen som är mest avgörande. Ovan 
nämnda studie (Beckman & Blomér 2005) 
gav en antydan om att en möjlig anledning 
till att arbetet med att utvärdera och följa 
upp resultatet av kompetensutveckling är 
svårgenomförbart, kan vara bristen på tjän-
liga hjälpverktyg. Vårt syfte med denna stu-
die är således att ur ett objektivt perspektiv 
söka arbeta fram och på en abstrakt nivå 
presentera riktlinjer. Riktlinjer vilka Stora 
Enso Skoghalls Bruk kan förhålla sig till och 
använda som hjälpverktyg i arbetet med att 
effektutvärdera sina kompetensutvecklings-
insatser.  

Varför effektutvärdera en kompe-
tensutvecklingsinsats? 

Att utvärdera och följa upp vilka effekter 
kompetensutvecklingsinsatser fått är en av 
de mest centrala men även mest svårgenom-
förliga delarna i kompetensförsörjningspro-
cessen (Beckman & Blomér 2005). Vad som 
i huvudsak gör denna process så central för 
organisationen är att arbetet med kompe-
tensutveckling har blivit en allt mer avgö-
rande framgångsfaktor för dagens organisa-
tioner. I en tid där organisationens viktigaste 
resurs är medarbetarnas kompetens och där 
dess framgång är allt mer är beroende av 
denna kompetens, blir följden oundvikligen 
att kostnaden för att kompetensutveckla blir 
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allt högre (Anttila 2001). Således blir det allt 
viktigare för organisationer att ha vetskap 
om att de investerade medlen får den av-
kastning som förväntats. Denna vetskap kan 
ej erhållas om inte effekterna av de kompe-
tensutvecklingsinsatser som genomförs 
utvärderas.     

För att en organisation skall kunna ha en 
målsättning med att kompetensutveckla sina 
medarbetare, måste det finnas kartlagt vilka 
former av kompetens som saknas i organisa-
tionen för att den skall kunna bedriva sin 
verksamhet på önskat sätt. En sådan kart-
läggning gör organisationen genom så kalla-
de kompetensanalyser (ibid). Då en kompe-
tensanalys är genomförd har organisationen 
vetskap om vilken kompetens den innehar, 
och kan således även identifiera vilken 
kompetens som saknas. Målet med att kom-
petensutveckla är för organisationen att 
införskaffa den, enligt kompetensanalysen, 
saknade kompetensen. Vad som är viktigt, 
och vad som fungerar som en säkerhetsåt-
gärd för organisationen, är att utvärdera om 
genomförda kompetensutvecklingsinsatser 
resulterat i önskvärda effekter - det vill säga 
om den saknade kompetensen införskaffats.  
   En effektutvärdering är således ett sätt att 
bevisa om en viss form av kompetensut-
veckling är till gagn för organisationen eller 
ej. En väl genomförd utvärdering fungerar 
som en garant för organisationen, för att få 
vetskap om huruvida en utvecklingsinsats 
har åtgärdat de kompetensbrister som kom-
petensanalysen påvisat. Om utvärderingen 
visar att kompetensutvecklingen inte givit de 
effekter den syftat till, får organisationen 
vetskap om att den formen av utvecklings-
insats inte lämpar sig för att åtgärda framti-
da liknande kompetensbrister. Det vill säga 
organisationen får möjlighet att förändra 
sina strategier och insatser gällande kompe-
tensutveckling, därmed minskar risken att 
bekosta utvecklingsinsatser som inte leder 
till önskat resultat. 
   

Teoretisk bakgrund 
Vårt framarbetande av riktlinjer att förhålla 
sig till i effektutvärdering av kompetensut-
veckling tar sin utgångspunkt i Kirkpatrick 
& Kirkpatricks ”Evaluating Training Pro-
grams – the Four Levels” (2006; 1994; 
1959). En teori vilken är väl etablerad inom 
området för kompetensutveckling. Teorin 
beskriver hur och på vilka nivåer en utvär-
dering av kompetensutveckling bör genom-

föras. Vi sammanför även Kirkpatrick & 
Kirkpatricks utvärderingsteori med Jerke-
dals (2005) teori om projekt- och program-
utvärdering. Dessa teorier berör båda två 
området utvärdering, men ur olika perspek-
tiv. Kirkpatrick & Kirkpatricks teori beskri-
ver på ett praktiskt och handgripligt sätt i 
vilken ordning faktorerna attityder, lärande, 
beteende och sammantaget resultat skall 
utvärderas. Jerkedals teori är däremot en 
mer strategisk processinriktad teori, vilken 
lägger tonvikt vid att sätta mål och arbeta 
mot att utvärdera om målen uppnås. Enligt 
vår uppfattning kompletterar därför dessa 
två teorier varandra på ett mycket, för vårt 
syfte, lämpligt sätt.  

Planering av kompetensutveckling 
och utvärdering 

Kompetensutveckling innebär att en eller 
flera av organisationens medarbetare 
genomför någon form av aktivitet i syfte att 
utveckla sin kompetens. Begreppet kompe-
tens har otaliga definitioner, men i detta 
sammanhang åsyftas en individs potentiella 
handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, 
situation eller kontext (Ellström 1992 s.21). 
Ellström beskriver, i samband med sin 
kompetensdefinition, skillnaden mellan 
formell och faktisk kompetens. Formell 
kompetens är en kompetens bevisad i form 
av ett certifikat eller ett diplom. Därav faller 
det sig mindre viktigt att söka utvärdera om 
en utvecklingsinsats som resulterar i en 
formell kompetens, har uppnått sitt mål. 
Detta då målet i sig är den formella kompe-
tensen. Om sedan den formella kompeten-
sen kommer till nytta, uppvisas som faktiskt 
kompetens i det dagliga arbetet, är en annan 
sak. Således är det främst utvecklingsinsatser 
som inte resulterar i ett formellt bevis, som 
behöver utvärderas i relation till organisa-
tionens intresse och behov.    

Planering av kompetensutveckling 
Vid en kompetensutveckling bör, enligt 
Jerkedal (2005) fyra viktiga faktorer iakttas: 
(1) det behov som utvecklingsinsatsen syftar 
till att uppfylla måste tydligt definieras, (2) 
hur de olika idéerna om hur behovet skall 
uppfyllas måste dokumenteras och (3) fast-
ställa varför och vilken kompetensutveck-
lingsinsats som skall åtgärda det identifiera-
de problemet samt (4) att en budget och 
tidsramar för utvecklingsinsatsen skall fast-
ställas. Fastställandet av budgeten kan 
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genomföras med hjälp av en cost-benefit-
analys (ibid). Denna analys genomförs för 
att kontrollera att kostnaderna inte överskri-
der effektens planerade avkastning. En så-
dan analys kan ses som en del i vad som 
kallas för en prognostisk utvärdering. Bero-
ende på utvecklingsinsatsens omfattning 
och ekonomiska betydelse fattas beslut om 
ovanstående punkter i olika forum. Vid 
mindre omfattande utvecklingsinsatser, 
rörande färre personer, fattas beslut om 
punkterna 1-3 mellan chef och medarbetare 
i medarbetarsamtalet. Den fjärde faktorn 
utelämnas ur denna diskussion.  Vid större 
och för hela organisationen mer betydande 
insatser fattas besluten på högre nivå, i dessa 
fall omfattas även den fjärde faktorn. Detta 
innebär dock inte att de medarbetare som 
berörs inte skall informeras och göras delak-
tiga i processen.    

Det kan föreligga många olika anledningar 
till att en medarbetare deltar i en kompe-
tensutvecklingsinsats, men i grunden är de 
alla kopplade till att ett problem eller ett 
behov av ökad kompetens konstaterats. 
Vem som identifierat behovet, och vem 
som avgör vilka som skall delta i utveck-
lingsinsatsen, kan i slutet påverka resultatet 
av den kommande insatsen. Om medarbeta-
ren själv identifierat behovet hos sig eller sin 
avdelning, tar initiativ till och föreslår en 
utvecklingsåtgärd för att lösa problemet, 
finns de bästa förutsättningarna till en fram-
gångsrik och måluppfyllande kompetensut-
veckling (Kylén 1992). Förutsättningarna 
behöver dock inte nödvändigtvis minska om 
inte medarbetaren är initiativtagare, så länge 
denne får vara delaktig i att sätta målen och 
bestämma form för utvecklingsinsatsen. Det 
handlar följaktligen om att eftersträva en 
positiv inställning hos de medarbetare som 
skall utveckla sin kompetens. Vikten av att 
medarbetarna har en positiv inställning till 
kompetensutveckling, återkommer vi till vid 
beskrivningen av utvärderingsprocessens 
fyra nivåer.  

Planering av effektutvärdering 
Kompetensutveckling är vanligt förekom-
mande i de flesta organisationer, och syftar 
som sagt till att öka kompetensen hos 
medarbetarna. Vad som är mindre vanligt 
förekommande är att dessa aktiviteter och 
dess effekter utvärderas. För att effekten av 
en kompetensutveckling skall kunna utvär-
deras måste utvärderingsprocessen påbörjas 

samtidigt som att beslut fattas om att en 
kompetensutveckling skall genomföras (Jer-
kedal 2005). Utvärderingens fortlöpande 
och målet med att utvärdera, styrs och for-
mas från början till slut av utvecklingsinsat-
sen. Utvärderingsprocessen fortskrider såle-
des parallellt med kompetensutvecklingsin-
satsen. När kompetensutvecklingsinsatsen är 
fastställd bör även syftet med utvärderings-
arbetet definieras. Samma fyra faktorer, 
beskrivna ovan, som är viktiga att ta hänsyn 
till vid planering av en kompetensutveck-
lingsinsats är lika viktiga att ta hänsyn till vid 
planeringen av insatsens utvärdering. Det är 
därmed viktigt att klargöra vad målet med 
utvärderingen är och varför en utvärdering 
skall genomföras samt hur dessa resultat 
skall användas. En utvärdering som genom-
förs, utan att någon har för avsikt att använ-
da dess resultat, är meningslös.     

En utvärdering kan genomföras med flera 
olika syften, och utvärderaren har olika mål 
med olika former av utvärderingar (Guba & 
Lincoln 1989). En form av utvärdering är en 
så kallad summativ utvärdering.  
   En summativ utvärdering syftar till att 
undersöka huruvida en utvecklingsinsats 
behöver vidareutvecklas innan nästa genom-
förande, eller om den uppfyller sitt syfte och 
därmed kan fortgå i sin nuvarande utform-
ning.  
   En formativ utvärdering riktas till att ge 
en pågående utvecklingsinsats hjälp och 
stöd. Det vill säga, den formativa utvärde-
ringens resultat implementeras direkt i pågå-
ende utvecklingsinsats (Kosecoff & Fitz-
Gibbon 1973; Scriven 1973).  
   Den tredje formen av utvärdering, pro-
gnostisk utvärdering, nämnt ovan, genom-
förs innan en utvecklingsinsats påbörjats. 
Dess syfte är att i förväg undersöka om 
utvecklingsinsatsen har förutsättningar till 
att nå sina mål (Weiss 1973). Den prognos-
tiska utvärderingen kan ses som en något 
överflödig form av utvärdering gällande 
mindre omfattande program exempelvis 
kompetensutveckling men dess nytta skall 
inte förringas. Exempelvis är det att se som 
en prognostisk utvärdering att undersöka 
vilken genomslagskraft liknande utveck-
lingsinsatser haft tidigare.  
   En fjärde och sista form av utvärdering 
syftar till att utvärdera implementeringen av 
en åtgärd eller utvecklingsinsats. Utvärde-
ringen söker ta reda på om resultatet av en 
utvecklingsinsats motsvarar de i förväg upp-
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ställda målen (Patton 1979). När vi i denna 
artikel använder uttrycken ”att utvärdera 
effekten av...” och ”effektutvärdering” åsyf-
tas i första hand en utvärdering av imple-
menterandet av en utvecklingsinsats resultat. 
Vid genomförandet av en sådan utvärdering 
medföljer även en viss form av summativ 
utvärdering. Detta då resultatet av en im-
plementeringsutvärdering antingen visar att 
en utvecklingsinsats nått sina mål, eller att 
den behöver utvecklas (jfr Åberg 1997).  

Forum för planering och utvärdering 
I vår studie har medarbetarsamtalet vid flera 
tillfällen visat sig vara en central och viktig 
faktor gällande såväl kompetensutveckling 
som utvärdering. På Stora Enso Skoghalls 
Bruk genomförs årligen medarbetarsamtal 
mellan varje medarbetare och dennes när-
maste chef. Antalet medarbetarsamtal som 
varje chef ansvarar för varierar mellan 1 till 
46 samtal per år. Organisationen tillhanda-
håller en mall över vilka områden som detta 
samtal skall beröra, ”Mall för medarbetar-
samtal 2005”.  
   Organisationens syfte med medarbetar-
samtalet är att följa upp arbetsuppgifter, mål 
och resultat från föregående års medarbetar-
samtal. I samtalet skall även mål och för-
väntningar formuleras, samt en diskussion 
föras om lämpliga insatser för att uppnå 
målen. De överenskommelser som fattas 
mellan chef och medarbetare om framtida 
åtgärdsplaner för kompetensutveckling är 
inte att se som färdiga beställningar. De 
åtgärdssplaner som fastställs vidarebeford-
ras, i enlighet med instruktioner för medar-
betarsamtal, till personalavdelningen.  
   Medarbetarsamtalet syftar också till att 
fungera som ett forum inom vilket medar-
betare och chef skall ges tillfälle att diskutera 
och ge återkoppling på varandras sätt att 
fungera i arbetet. Viktigt är även att samtalet 
skall sträva efter att öka förtroendet mellan 
medarbetare och chef (Stora Enso Skoghalls 
Bruk).  
   I och med att organisationen tillhandahål-
ler detta forum, medarbetarsamtalet, finns 
goda förutsättningar för att kunna diskutera 
medarbetarnas reaktioner på varje genom-
förd utvecklingsinsats. I vår undersökning 
sökte vi ta reda på vid vilket tillfälle cheferna 
ansåg att en effektutvärdering borde ske. 
Svaren på frågan stärker ytterligare medar-
betarsamtalets roll, då de tillfrågade cheferna 
anser att detta samtal är ett önskvärt tillfälle 

för att utvärdera effekten och nyttan av 
genomförda kompetensutvecklingsinsatser 
(tabell 1).  

Tabell 1: I vilket forum bör effektutvärdering 
ske? Mer än ett alternativ kan anges. Andel i 
procent. (N=78) Fråga 15  

 

I kommande medarbetarsamtal 76  

I det dagliga arbetet 68  

Direkt efter utvecklingsinsats 53 

 

Som tabellen visar är det en tämligen jämn 
fördelning mellan vid vilket tillfälle cheferna 
vill utvärdera effekten av en utvecklingsin-
sats. Resultatet är sett ur organisationens 
synvinkel mycket tillfredsställande, då det 
faller sig naturligt att olika former av utveck-
lingsinsatser och även olika delar i dessa 
med fördel utvärderas i olika forum och 
enligt olika rutiner. Vissa former av utveck-
lingsinsatser lämpar sig att utvärdera i det 
dagliga arbetet, medan andra insatser med 
fördel utvärderas i samtalet mellan chef och 
medarbetare.    

Den första nivån  
– en grundläggande utvärdering 

Denna första nivå av utvärdering syftar till 
att undersöka medarbetarnas inställning till 
och reaktion på den kompetensutvecklings-
insats de har genomfört. Resultatet av ut-
värderingen på den första nivån kan ge en 
antydan om kommande nivåers resultat då 
medarbetarens inställning är en nyckelfaktor 
till utvecklingsinsatsens utfall.  
   Det första som bör utvärderas efter 
genomförd kompetensutveckling är vad 
medarbetarna anser om utvecklingsinsatsen 
i sig. Denna form av utvärdering är vanligt 
förekommande, och syftar till att få svar på 
frågor om utvecklingsinsatsens genomfö-
rande, dess pedagogiska upplägg och i all-
männa ordalag huruvida deltagarna uppskat-
tat innehåll och tillvägagångssätt eller ej. En 
sådan utvärdering skall även söka ta reda på 
om medarbetaren anser att utvecklingsinsat-
sen resulterat i de i förväg uppsatta målen.  
   Anledningen till varför medarbetarna 
medverkar i utvecklingsinsatsen, är av avgö-
rande betydelse för utfallet av utvärderingen 
av medarbetarens inställning till och reak-
tion på utvecklingsinsatsen (Jerkedal 2005). 
Om en medarbetare, utan egen påverkan, 
blir mer eller mindre tvingad att delta i en 
kompetensutveckling finns det risk för att 
dennes inställning påverkar resultatet nega-
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tivt. Denna negativa inställning, hos medar-
betaren, påverkar inte bara den aktuella 
utvecklingsinsatsens resultat, utan även in-
satsens framtida existens. Detta då medarbe-
taren kommer vidarebefordra sin uppfatt-
ning till sina överordnade, vilka oftast är 
dem som avgör huruvida utvecklingen upp-
nått sitt mål eller ej. Således kan en insats 
vara dömd att misslyckas med att uppnå 
sina mål, redan innan den påbörjats (Kirkpa-
trick & Kirkpatrick 2006).     

En utvärdering av medarbetarnas reaktio-
ner på utvecklingens form och innehåll skall 
ske direkt i och med att utvecklingsinsatsen 
avslutas. Det lämpar sig därför att den som 
ansvarar för kompetensutvecklingen ser till 
att utvärderingen blir genomförd. Utvärde-
ringen kan exempelvis ske i form av att varje 
medarbetare fyller i ett kortare frågeformu-
lär. Vad som kan problematisera en utvärde-
ring av den första nivån är att de medarbeta-
re som genomgår utvecklingsinsatsen kan ha 
olika förutsättningar till att delta, vilket 
kommer att påverka deras inställning till 
utvecklingsinsatsen. Därtill är det viktigt att 
de som tar del av resultatet av denna utvär-
dering har förståelse för och tar hänsyn till 
att medarbetarnas reaktioner på utvecklings-
insatsen inte nödvändigtvis är rättvisande då 
de kanske ännu inte fått tillfälle att anamma 
det de lärt sig, i sitt arbete. Därav skall ut-
värderingsresultaten betraktas enbart som 
en första reaktion på insatsen i sig, inte på 
dess effekter.  
   Resultatet av denna utvärdering skall 
komma såväl berörda chefer som personal-
avdelningen i organisationen till känna. I 
den andra nivån av utvärdering, är syftet att 
undersöka och utvärdera om medarbetaren 
som deltagit i utvecklingsinsatsen har till-
godogjort sig några nya kunskaper eller 
färdigheter.  

Den andra nivån  
– nya kunskaper och färdigheter 

När väl medarbetarnas inställning till och 
reaktion på utvecklingsinsatsen är utvärde-
rad startar nästa skede av processen, att 
utvärdera lärandet. Lärande sker inom två 
skilda områden; dels kan medarbetaren till-
godogöra sig kunskaper och färdigheter som 
leder till ett förändrat beteende i arbetet (se 
nivå 3), dels försiggår ett lärande som inte 
ger konkreta förändringar i beteende men 
som ändock ger goda effekter för organisa-
tionen. Exempel på det sistnämnda kan vara 

att medarbetaren förbättrat sin förståelse för 
arbetet och organisationen, och av detta fått 
en bättre helhetsbild av sitt arbete. Denna 
förståelse kan leda till en ökad motivation i 
arbetet och därmed även en strävan till fort-
satt lärande (Ellström & Nilsson 1997; 
Nordhaug 1985).  
   Denna nivå i utvärderingen syftar till att 
bedöma vilka nya kunskaper medarbetarna 
erhållit, om nya färdigheter utvecklats samt 
till att mäta attityden till hur de nya kunska-
perna påverkar deras arbete.  
   Vi anser att utvärderingen på denna nivå 
behöver utvecklas. Detta för att om det skall 
vara möjligt att mäta huruvida utvecklings-
insatsen resulterat i nya eller utvecklade 
kunskaper och färdigheter, måste medarbe-
tarens kompetens vara kartlagd innan ut-
vecklingen tar sin början. Detta därför att 
det annars får anses vara tämligen svårt att 
fastställa om någon kunskap utvecklats eller 
förvärvats. Kartläggning av medarbetarnas 
kompetens är en av de viktigaste och mest 
grundläggande faktorerna i organisationers 
kompetensförsörjande arbete (Beckman & 
Blomér 2005).     

För att möjliggöra en utvärdering av nya 
kunskaper eller färdigheter, utöver kompe-
tenskartläggningen, behöver chef och 
medarbetare i förväg sätta mål för på vilket 
sätt och i vilken utsträckning medarbetarens 
kompetens skall utvecklas. I medarbetar-
samtalet, efter genomförd kompetensut-
vecklingsinsats, jämförs resultatet av insat-
sen (effekten) med det uppsatta målet. Har 
utvecklingsinsatsens effekt åtgärdat den 
identifierade kompetensbristen? Ytterligare 
ett sätt att kontrollera huruvida medarbetar-
na tillgodogjort sig nya kunskaper och fär-
digheter är att genomföra ett så kallat kon-
trollgruppsexperiment (Kylén 1992). Där 
jämförs om arbetsprestationerna hos dem 
som kompetensutvecklats skiljer sig gent-
emot medarbetare som utför samma arbets-
uppgifter men som ej deltagit i samma ut-
vecklingsinsats. Denna form av utvärdering 
behöver inte vara särskilt tidskrävande då 
den med fördel kan utföras i det dagliga 
arbetet.  
   Det är viktigt för organisationen att vara 
medveten om att precis som olika kompe-
tensbrister kräver olika utvecklingsinsatser, 
kräver även olika utvecklingsinsatser olika 
former av utvärdering. Vår undersökning 
visar att de forum som cheferna i störst 
utsträckning föredrar att effektutvärdera 
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genomförda utvecklingsinsatser i, är medar-
betarsamtalet eller i det dagliga arbetet (tabell 
1). Denna inställning är att se som en god 
förutsättning för att Stora Enso Skoghalls 
Bruk skall kunna utveckla sitt arbete med 
effektutvärdering. Nästkommande nivå av 
utvärdering (den tredje nivån) söker finna 
om de nya kunskaperna eller färdigheterna 
har lett fram till något förändrat beteende 
hos medarbetaren i dennes sätt att lösa sina 
arbetsuppgifter.  

Den tredje nivån 
– förändrat beteende 

Den tredje nivån i att utvärdera effekten och 
nyttan av en genomförd kompetensutveck-
lingsinsats är att utvärdera om medarbeta-
rens nya kunskaper kommer till användning 
i det dagliga arbetet, det vill säga att utvärde-
ra om medarbetarens beteende i att lösa de 
åsyftade uppgifterna förändrats.  
   För att kunna utvärdera detta måste hän-
syn tas till, i huvudsak, tre viktiga aspekter. 
För det första är det inte självklart att tillfälle 
finns för medarbetaren att bevisa sina kun-
skaper direkt efter genomförd kompetens-
utveckling.  
   För det andra är det svårt att avgöra hur 
lång tid det tar för medarbetaren att omsätta 
sina nya kunskaper och implementera dem i 
sitt arbete. Denna aspekt styrs även mycket 
av vilken form av utvecklingsinsats som 
genomförts. Resultatet av en kompetensut-
vecklingsinsats vars syfte är att förbättra 
medarbetarens färdighet i att starta upp en 
maskin efter driftstopp, kan exempelvis inte 
bevisas innan ett driftstopp uppstår.  
   Den tredje aspekten som måste tas hänsyn 
till är hur medarbetaren värderar sina nya 
kunskaper och färdigheter. Medarbetaren 
kan värdera effekten av sin utveckling på tre 
sätt: (1) jag anser att mina nya kunskaper är 
bra och jag kommer att använda mig av dem 
i mitt arbete, (2) jag anser att mina nya kun-
skaper är användbara men jag saknar förut-
sättningar i min omgivning för att kunna 
implementera dem i mitt arbete, (3) mina 
nya kunskaper kommer inte att förbättra 
min arbetssituation, därför fortsätter jag 
arbeta som förut.  
   Viktigt att vara medveten om är att olika 
former av effekter kräver olika form av 
utvärdering. Det är en väsentlig skillnad i att 
utvärdera en medarbetares förmåga att köra 
truck och att utvärdera förändringen i bete-
endet hos en chef som genomgått en ledar-

skapsutbildning. Det är även, som tidigare 
nämnts, viktigt att ha vetskap om att olika 
effekter synliggörs under olika lång tid. Om 
en utvärdering av den tredje nivån inte visar 
de effekter och förändrade beteenden i ar-
betet som från början planerats, kan förklar-
ing till detta sökas i utvärderingsresultatet 
från den första nivån. Detta då utvärde-
ringsresultatet från första nivån uppvisar 
medarbetarens ursprungliga inställning till 
och reaktion på utvecklingsinsatsen, men 
även inställningen till att delta i utveckling-
en.  
   Om utvärderingsresultatet från den första 
nivån visar att medarbetaren hade en negativ 
inställning till utvecklingsinsatsen, eller till 
att delta i densamma, kan detta vara anled-
ningen till att denne trots genomgången 
kompetensutveckling ändå inte förändrar 
sitt sätt att utföra sina arbetsuppgifter. Detta 
kan vara en form av motstånd från medar-
betarens sida, och får i sådant fall tolkas 
som en revolt mot bristen på bestämmande-
rätt över sitt sätt att arbeta (jfr Lysgaard 
2001).  
   Det är viktigt för den som ansvarar för 
och genomför utvärderingen av den tredje 
nivån att inte omedelbart förkasta en ut-
vecklingsinsats som inte uppvisar de effek-
ter som förväntats. Viktigt att ha i åtanke är 
att en medarbetare mycket väl kan ha till-
godogjort sig nya erfarenheter som skulle 
kunna leda till ett förändrat beteende. Men 
så länge tillfälle för detta inte ges eller om 
medarbetaren av någon orsak inte vill för-
ändras, blir resultatet av utvärderingen att 
utvecklingsinsatsen inte lett fram till önska-
de effekter. I sådant fall är det inte valet av 
utvecklingsinsats som felar, utan snarare 
förarbetet eller genomförandet av densam-
ma.  Därav är det viktigt för utvärderaren att 
undersöka inte endast om medarbetaren 
förändrat sitt beteende, utan även om 
medarbetaren har omgivande förutsättning-
ar till att förändra sitt beteende. 
   Vi anser att den teoretiska beskrivningen 
om vad den tredje nivån bör utvärdera, kan 
utökas och breddas till att även utvärdera 
om medarbetaren fått en ökad förståelse för 
sina arbetsuppgifter. Förståelse för sitt arbe-
te och sättet att lösa en arbetsuppgift är 
grundläggande för medarbetarens kompe-
tens. En medarbetares kompetens är alltid 
kopplad till dennes förståelse för sina ar-
betsuppgifter, och även meningen med att 
utföra dessa. Detta innebär att förståelsen är 
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viktig i två hänseenden, dels förståelsen för 
hur arbetsuppgiften skall utföras på bästa 
sätt och dels varför uppgiften skall utföras. 
Detta kan synliggöras vid en effektutvärde-
ring av exempelvis en utbildning inom ar-
betsmiljö. Om en medarbetare genomgår en 
utbildning i arbetsmiljöfrämjande arbete och 
genom detta får, eller redan innan har, en 
förståelse för varför arbetsmiljöarbete är 
viktigt, ökar sannolikheten att han eller hon 
anammar sina nya kunskaper i större ut-
sträckning än om förståelsen saknas (Sand-
berg & Targama 1998).  
   Förståelsen kan även innebära en bredare 
förståelse för det egna arbetets betydelse för 
andra medarbetare samt för organisationen 
som helhet. En djupare förståelse för det 
egna arbetets betydelse kan också utöka 
känslan av delaktighet hos medarbetaren. 
Delaktighet som i sin tur ökar sannolikheten 
till att medarbetaren har en positiv inställ-
ning till att i fortsättningen kontinuerligt 
utveckla sig (se nivå 1). Innan vi beskriver 
den fjärde nivån av utvärdering redovisar vi 
nedan ett antal undersökningsresultat. An-
ledningen till detta, är att vår undersökning 
inte ställde frågor på ett så övergripande 
plan som den fjärde nivån kräver (se nivå 
fyra).  

Undersökning av inställningen till utvärdering vid 
Stora Enso Skoghalls bruk 

Som en del i vår undersökning sökte vi fin-
na vilka förutsättningar som finns för att 
kunna implementera ovanstående sätt att 
utvärdera effekten av kompetensutveck-
lingsinsatser vid Stora Enso Skoghalls Bruk. 
Nedan följer ett antal tabeller som bland 
annat visar chefernas inställning till att ut-
värdera. Det är vår övertygelse att det inom 
en organisation krävs en förståelse för och 
en positiv inställning till att utvärdera, om 
detta överhuvudtaget skall kunna genomfö-
ras. Då vårt ursprungliga syfte är att finna 
riktlinjer och hjälpverktyg till att effektut-
värdera ville vi även söka ta reda på om 
organisationens chefer ansåg sig behöva ett 
hjälpverktyg. Vi ville även finna vad de an-
såg om de hjälpverktyg som redan stod till 
hands.     

Stora Enso Skoghalls Bruks ”Mall för 
medarbetarsamtal 2005” är ett hjälpverktyg 
för medarbetarsamtalet i sin helhet. Detta 
verktyg, visar vår undersökning (tabell 2), 
används av de flesta chefer.  

Tabell 2: Använder du dig av den befintliga 
”Mall för medarbetarsamtal 2005” vid medarbe-
tarsamtal? Andel i procent. (N=78) Fråga 9 
Ja  69  

Nej, men jag vet vad det är 30  

Nej, vet ej vad det är 1 
Summa  100 

   

En del av medarbetarsamtalets frågeområ-
den berör medarbetarens kompetens och 
utveckling av densamma. Medarbetarens 
kompetensutveckling skall diskuteras, plane-
ras samt följas upp. I mallen återfinns även 
ett hjälpverktyg för chefen och medarbeta-
ren att tillsammans uppskatta och bedöma 
effekten av en genomförd utvecklingsinsats. 
I samband med denna fråga, skall medarbe-
taren och chefen även beskriva vilka förut-
sättningar medarbetaren haft att, efter 
genomförd utvecklingsinsats, använda sig av 
sina nya kunskaper och färdigheter (jfr 
Kirkpatrick & Kirkpatricks nivå 3). Trots 
detta specifika hjälpverktyg till att utvärdera 
effekten och nyttan av genomförd utveck-
lingsinsats, visar vår undersökning att che-
ferna anser att hjälpverktygen inte är tillräck-
liga (tabell 3).  

Tabell 3: Finns tillräckliga hjälpverktyg för att 
effektutvärdera kompetensutvecklingsinsatser? 
Andel i procent. (N=78) Fråga 19 
Ja  27 

 

Nej  73 
Summa  100  
Vi kan i och med vår undersökning konsta-
tera att det finns en positiv inställning till att 
arbeta med planering och utvärdering av 
kompetensutveckling. Majoriteten av de 
tillfrågade cheferna anser att detta arbete är 
viktigt (tabell 4). Det kan verka förbryllande 
att det inom organisationen inte finns till-
räckliga hjälpverktyg att utvärdera effekten 
av kompetensutveckling, när majoriteten av 
cheferna angivit att de anser arbetet vara 
viktigt (tabell 3).        
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Tabell 4: Hur viktigt är det att planera och ut-
värdera medarbetarens kompetensutveckling?  
Andel i procent. (N=78) Fråga 4  

Planering Utvärdering 
Mycket viktigt      55        46  

Ganska viktigt      44        53  

Ej särskilt viktigt      1        1 
Summa      100        100 

 

Trots denna positiva inställning till utvärde-
ring så vittnar vår undersökning om att 
majoriteten av cheferna anser att detta sällan 
eller aldrig sker (tabell 5). Även detta fram-
står som förvånande, ställt i relation till den 
positiva inställningen till att utvärdera. Che-
fena vill och anser det vara viktigt att utvär-
dera, men utvärderingen sker inte. Vi anser 
att sambanden som råder mellan dessa re-
sultat (tabell 3, 4, 5) är tämligen förvånande. 
Vårt antagande är att detta är en konsekvens 
av bristen på tillräckliga hjälpverktyg.  

Tabell 5: Hur ofta utvärderas effekten av 
genomförd kompetensutveckling? Andel i pro-
cent. (N=78) Fråga 11 
Alltid  4  

Ofta  40  

Sällan  50  

Aldrig  6 
Summa  100  
För att testa vårt antagande i försök att fast-
ställa om bristen på tillräckliga hjälpverktyg 
är anledningen till att utvärderingsarbetet är 
eftersatt på Stora Enso Skoghalls Bruk, 
ställde vi de som ansåg sig ha eller inte ha 
tillräckliga hjälpverktyg mot hur ofta de 
utvärderade effekten och nyttan av genom-
förd kompetensutveckling (tabell 6).  

Tabell 6: De som har/inte har tillräckliga hjälp-
verktyg i relation till hur ofta de effektutvärde-
rar. Andel i procent. (N=78) 

 

Tillräckliga Ej tillräckliga 
Alltid/Ofta      17        27 

 

Sällan/Aldrig      11        45 
Summa                   100 

 

Denna tabell tyder på att majoriteten av 
dem som sällan eller aldrig utvärderar effek-
ten och nyttan av genomförd kompetensut-
veckling, är de som anser sig sakna tillräckli-
ga hjälpverktyg till att kunna utföra detta. 

Detta resultat förstärker vårt antagande, och 
således blir en av slutsatserna av denna un-
dersökning att bristen av tillräckliga hjälp-
verktyg är en anledning till att effekten och 
nyttan av genomförd kompetensutveckling 
inte utvärderas i önskad utsträckning.     

Vad som är intressant att notera är att 
tabell 6 visar att 11 procent av de tillfrågade 
cheferna sällan eller aldrig utvärderar, trots 
att de anser sig ha tillräckliga hjälpverktyg. 
Vad detta resultat beror på kan vi endast 
spekulera i, men klart är ändå att frånvaron 
av utvärdering inte bara beror på bristande 
hjälpverktyg. Följaktligen är otillräckliga 
hjälpverktyg inte det enda problemet Stora 
Enso Skoghalls Bruk måste åtgärda för att 
ha ett fungerande arbetssätt gällande utvär-
dering. Ytterligare en problematisering av 
resultatet i tabell 6 är att majoriteten av 
samma 11 procent chefer bevisligen anser 
att planering och utvärdering av kompe-
tensutveckling är viktigt (tabell 4). En mer 
utförligare diskussion om detta återkommer 
vi till i vårt diskussionsavsnitt.   

Den fjärde nivån  
– den sammantagna effekten för organisationen 

Den sista av Kirkpatrick & Kirkpatricks fyra 
nivåer syftar till att utvärdera den samman-
tagna effekten, för organisationen, av en 
kompetensutvecklingsinsats. Denna nivå 
beskrivs som den mest komplicerade att 
utvärdera. Skillnaden mellan denna nivå och 
de tre tidigare, är att utvärderingen nu inte 
syftar till att se individuella förändringar. Nu 
lyfts utgångspunkten till ett övergripande 
perspektiv på organisationsnivå.  
   I denna nivå skall utvärderaren söka se 
hur effekten av en genomförd kompetens-
utveckling hos en medarbetare exempelvis 
påverkat dennes arbetslags sätt att arbeta. 
Har arbetslagets produktivitet ökat, och på 
vilket sätt har detta i sin tur påverkat organi-
sationen som helhet?  
   Alla utvecklingsinsatser behöver inte nå 
denna nivå av utvärdering. Att utvärdera 
utvecklingsinsatser som syftar till mindre 
förändringar, förändringar som kanske inte 
påverkar annat än medarbetaren själv, är 
inte meningsfulla att utvärdera på den fjärde 
nivån. Vår undersökning riktades inte mot 
att undersöka fenomen på en så övergripan-
de organisationsnivå som den fjärde nivån 
kräver. Detta till trots har vi, med hänsyn till 
den nedan följande analysen och för organi-
sationen rekommenderade riktlinjer och 
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hjälpverktyg, valt att beskriva hur och varför 
en utvärdering i vissa fall bör bedrivas ända 
upp till och med den fjärde nivån.  
   Denna nivå är mycket betydelsefull och 
viktig när det gäller utvecklingsinsatser som 
påverkat en hel avdelnings sätt att arbeta, 
vid exempelvis en produktionsförändring 
eller uppstartande av en ny enhet som krä-
ver ny kompetens. Vad som avgör huruvida 
den fjärde nivån är relevant att genomföra 
är hur stor påverkan utvecklingsinsatsen 
förväntas ha på organisationen som helhet.  
  Ett exempel på vad som kan vara svårt att 

mäta, och därmed problematiskt att utvär-
dera i nivå fyra, är en utvecklingsinsats som 
syftar till att öka en arbetsgrupps förståelse 
för exempelvis jämställdhet. Att detta är 
svårt att utvärdera på nivå fyra beror på att 
det är svårt att relatera förståelsen för jäm-
ställdhet till exempelvis en ökad produktion 
eller en ekonomisk avkastning.  
   En förutsättning för att en utvärdering på 
den fjärde nivån skall kunna genomföras är 
att utvecklingsinsatsen ger märkbara och 
mätbara effekter. Därmed inte sagt att en 
jämställdhetsutbildning inte ger en positiv 
effekt för organisationen, men dess effekt 
kan aldrig fastställas vara den avgörande 
faktorn för en mätbar ökning i antal enheter 
eller kronor. Effekten av en sådan utveck-
lingsinsats kan komma att under en längre 
tid ge sig till känna, i form av att medarbeta-
re får bättre förståelse för varandra och 
därav samarbetar bättre.    

Att arbeta med utvärdering på nivå fyra är 
mycket svårt då det kräver en god helhets-
bild av hela verksamheten för att kunna 
avgöra och se vad en enskild förändring får 
för effekt för organisationen som helhet. På 
denna nivå kan utvärderingen inte längre ske 
i medarbetarsamtalet eller i det dagliga arbe-
tet. Att genomföra en sådan utvärdering 
kräver förmodligen en hel grupp med utvär-
derare med olika roller i och olika förståelse 
för organisationen. Denna utvärdering är 
således mycket komplex då den bland annat 
är mer resurskrävande både ekonomiskt och 
tidsmässigt än utvärdering av de tre tidigare 
nivåerna.   

Teoretisk vidareutveckling 
- riktlinjer som hjälpverktyg 

I detta avsnitt har vi för avsikt att analysera 
de olika nivåerna vi ovan beskrivit i vårt 
teoriavsnitt. Analysen kommer att genomfö-
ras på ett sådant sätt att vi först föreslår en 

vidareutveckling av vår använda teori, i syfte 
att göra den mer applicerbar i ett sådant 
sammanhang som vi behandlat. Allt i enlig-
het med den ovan beskrivna kombinationen 
av Kirkpatrick & Kirkpatricks fyra nivåer 
och Jerkedals teori om projekt- och pro-
gramutvärdering. Efter det följer vårt före-
slagna hjälpverktyg till Stora Enso Skoghalls 
Bruk. Hjälpverktyget kommer att presente-
ras i form av riktlinjer i fem steg. Dessa 
riktlinjer är att se som resultatet av vår un-
dersökning, och även som slutprodukten av 
vårt arbete.   

Vidareutveckling av teorin 
Ovanstående teorier ger en struktur för hur, 
och enligt vilka steg, en effektutvärdering 
med fördel kan bedrivas. Givetvis är situa-
tionen sådan att relevansen i vissa steg från 
fall till fall varierar, och således är det upp 
till varje organisation att själv använda sig av 
det som anses vara av störst betydelse i det 
aktuella sammanhanget. Men, inte att för-
glömma, är att Kirkpatrick & Kirkpatricks 
fyra nivåer förutsätter varandra. Därmed 
bör ingen av nivåerna helt uteslutas ur ut-
värderingsprocessen. Den fjärde nivån av 
utvärdering, kan som ovan beskrivits vara 
svår att ställa i relation till alla former av 
utvecklingsinsatser. Av den anledningen kan 
den uteslutas ur, för hela organisationen, 
mindre betydande effektutvärderingar. Ett 
uteslutande av den fjärde nivån innebär 
dock inte att utvecklingsinsatsens effekter 
inte alls bör sättas i relation till ekonomisk 
avkastning i form av cost-benefit-analys. En 
sådan analys ingår i den prognostiska utvär-
dering som föregår varje form av utveck-
lingsinsats.     

De ovan presenterade teorierna ger en 
god grund för att arbeta med effektutvärde-
ring, men vi anser dock att om arbetet en-
bart följer nivåerna, i den form de presente-
ras av Kirkpatrick & Kirkpatrick, riskerar 
effektutvärderingen att bli ofullständig. Vi 
vill därför presentera ett antal aspekter som 
bör tas i beaktning. Den första aspekten att 
beakta är att det inte tvunget förekommer 
ett så tydligt samband mellan de olika nivå-
ernas resultat. Vid en snabb genomgång av 
de fyra nivåerna faller det sig som en själv-
klarhet att en positiv reaktion ger ett högre 
lärande samt att nya lärdomar ger ett för-
ändrat beteende i arbetet. Men dessa sam-
band är med största sannolikhet betydligt 
svårare att se och utvärdera i verkligheten än 
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vad som framställs i teorin, det finns inga 
”vattentäta skott” nivåerna emellan (Bates 
2004). De olika effekter som synliggörs 
genom utvärdering på en nivå skall därmed 
inte tas för givet som en garant för effekter 
även på nästkommande nivå.    

Vad som också saknas hos de fyra nivåer-
na är om medarbetaren, tack vare sina nya 
kunskaper, färdigheter och beteendeföränd-
ring nått de uppsatta målen som utveck-
lingsinsatsen från början syftade till. Enligt 
oss är detta mycket viktigt och nödvändigt, 
då vi anser att utvärderingen måste täcka 
upp ett större område än bara insatsens 
effekter i sig. Om bara effekten av en ut-
vecklingsinsats utvärderas, utan att dess 
resultat ställs i jämförelse med de uppsatta 
målen, så tappar utvärderingen sin betydel-
se. Utvärderingen tenderar då att genomfö-
ras enbart för sin egen skull.  
   Kompetensutvecklingsarbete inom Stora 
Enso Skoghalls Bruk följer en struktur där 
en utvecklingseffekt (resultat av en utveck-
lingsinsats) skall syfta till att åtgärda en i 
förväg identifierad kompetensbrist (målet 
med en utvecklingsinsats). Denna syn på 
meningen bakom en kompetensutveckling 
klargörs mycket tydligt i ”Mall för medarbe-
tarsamtal 2005” där medarbetare och chef 
uppmanas att, om inte en förväntad effekt 
uppnåtts, söka finna anledningen till detta. 
En utvecklingsinsats som inte har ett i för-
väg uppsatt mål, kan ej i efterhand hävdas 
varken ha eller inte ha uppnått önskad effekt. 
Så för att Kirkpatrick & Kirkpatricks teori 
skall kunna appliceras i de rutiner som Stora 
Enso Skoghalls Bruk har för kompetensut-
veckling, måste teorin breddas med en mer 
målorienterad utvärderingsteori.  
   Därav har vi valt att genomgående kom-
binera Kirkpatrick & Kirkpatricks teori med 
Jerkedals teori. Detta då (som ovan beskri-
vet) Jerkedals teori förespråkar ett mer mål-
relaterat och övergripande förhållningssätt 
till utvärdering. En enkel och föga tidskrä-
vande lösning till att målrelatera de olika 
utvärderingsnivåerna, är att medarbetaren 
tillsammans med chef i medarbetarsamtalet 
jämför de uppsatta målen med medarbeta-
rens nyvunna kompetens. Detta ger inte 
bara en uppfattning om vilka effekter ut-
vecklingen givit, utan även i vilken utsträck-
ning effekterna motsvarat målen med ut-
vecklingsinsatsen. I samband med detta kan 
chefen även avgöra om utvecklingen är värd 

att använda i fortsättningen, och om några 
modifikationer behövs.    

I strävan att utvärdera om en utvecklings-
insats givit de planerade effekterna, är det 
viktigt att ha i åtanke att även oplanerade 
effekter kan uppstå. Samtliga steg kan med-
föra effekter som inte är relaterade till må-
len, dessa har en betydelse och får därför 
inte förbises. Bieffekter som i relation till 
målet kan påverka beteendeförändringen 
negativt. Ett nytt sätt att arbeta som får 
positiva effekter på ett sätt kan även få posi-
tiva eller negativa effekter på ett annat sätt. 
Utvärderingen bör därför syfta till att inte 
endast utvärdera effekter som planerats, 
utan söka ta reda på samtliga effekter av en 
genomförd utvecklingsinsats (jfr Rossi & 
Freeman 1993).     

Som ett resultat av vårt undersökningsma-
terial och vår ovan presenterade och utveck-
lade teori, följer en presentation av riktlinjer 
i syfte att använda som hjälpverktyg för 
Stora Enso Skoghalls Bruk i deras arbete 
med att utvärdera effekten och nyttan av 
genomförda kompetensutvecklingsinsatser.   

Riktlinjer för effektutvärdering av kompetensutveck-
ling vid Stora Enso Skoghalls Bruk 

Vi har i denna undersökning konstaterat att 
cheferna i organisationen anser att utvärde-
ring av kompetensutveckling är viktigt, samt 
att en önskan om att kunna utföra detta 
finns. Tyvärr vittnar dock studien om att ett 
utvärderingsarbete inte sker i särskilt stor 
utsträckning då det inte finns tillräckliga 
hjälpverktyg tillhands för att kunna utvärde-
ra. Således bör Stora Enso Skoghalls Bruk, 
för att kunna förbättra sitt arbete med ut-
värdering av kompetensutveckling, i första 
hand implementera de riktlinjer som vi pre-
senterar som ett hjälpverktyg för denna 
process. Implementeringen innefattar även 
att förse de chefer som skall utvärdera med 
den kompetens och förståelse som ett ut-
värderingsarbete kräver. Kompetens om hur 
rutiner över arbetet upprättas samt om när 
och hur hjälpverktyget skall användas. Den-
na kompetens innefattar även en förståelse 
om att hjälpverktyget från situation till situa-
tion måste utvecklas och användas på olika 
sätt beroende på vilken form av utvecklings-
insats som utvärderas.  
   Vi anser att detta hjälpverktyg med fördel, 
i första hand, kan implementeras som en del 
i medarbetarsamtalet. Detta då medarbetar-
samtalet är ett forum som väl lämpar sig för 
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chef och medarbetare att diskutera såväl 
inställning till, som reaktion på samt lärande 
av en utvecklingsinsats. Den beteendeför-
ändring som förväntas komma av en ut-
vecklingsinsats, kan utvärderas och diskute-
ras i såväl det dagliga arbetet som medarbe-
tarsamtalet. Att fortsättningsvis arbeta med 
utvärdering i medarbetarsamtalet eller i det 
dagliga arbetet är att rekommendera för 
organisationen. Detta då vår undersökning 
visar att de tillfrågade cheferna föredrar att 
utvärdera effekten av kompetensutveckling 
vid dessa tillfällen (tabell 2).     

Utifrån applicering av tidigare presentera-
de teorier på våra undersökningsresultat har 
vi definierat fem viktiga steg som Stora 
Enso Skoghalls Bruk bör beakta när effek-
ten och nyttan av genomförd kompetensut-
veckling skall utvärderas. I detta avsnitt 
presenteras dessa steg som riktlinjer, för att 
skapa de rätta förutsättningarna för att ett 
utvärderingsarbete av kompetensutveckling 
skall fungera i organisationen.  
   Riktlinjerna är inte att se som ett komplett 
hjälpverktyg, då ett universalt sådant inte går 
att konstruera eftersom olika utvecklings-
processer kräver olika former (hjälpverktyg) 
av utvärdering.  Riktlinjerna skall istället ses 
som en plattform ifrån vilken organisatio-
nen kan ta avstamp för att skapa rutiner och 
strukturer för arbetet med att utvärdera 
effekten och nyttan av kompetensutveck-
ling.  

Steg 1 
– kartläggning av kompetens 

Det första steget för Stora Enso Skoghalls 
Bruk är att fortsätta utveckla sitt arbete med 
kontinuerliga kompetensanalyser. Detta i 
syfte att kunna kartlägga vilken kompetens 
som finns och vilken kompetens som sak-
nas i organisationen. En sådan kartläggning 
med den efterföljande kompetensanalysen 
klargör vilka områden och vilka medarbeta-
re som behöver kompetensutvecklas. Ett 
bra sätt att kartlägga kompetens är att an-
vända befattningsbeskrivningar (SIS 2002). 
Medarbetarens kompetens och färdigheter 
kan ställas i relation till kraven i befattnings-
beskrivningen. Uppfyller inte medarbetarens 
kompetens de krav som ställs i befattnings-
beskrivningen, finns ett kompetensgap vil-
ket en utvecklingsinsats sätts in för att åt-
gärda.    

Steg 2 
– prognostisk utvärdering 

För att ta det andra steget i processen är det 
betydelsefullt att alla kostnader som under 
utvecklingsprocessens gång kan komma att 
uppstå, såsom tid för planering, utvecklings-
insatsens kostnad, eventuella ersättnings-
kostnader för de medarbetare som deltar i 
utvecklingen et cetera, beräknas. I denna 
beräkning skall även det planerade resultatet, 
det vill säga den effekt som visas genom 
exempelvis ökad produktivitet, ingå. Denna 
kalkyl, som kallas cost-benefit-analys, skall 
beräknas innan utvecklingsprocessen träder 
i kraft. Detta ger organisationen en möjlig-
het att i förväg uppskatta om den ekono-
miska förtjänsten av processen kommer att 
överstiga kostnaden.  
   När väl beslut fattats om vilken utveck-
lingsåtgärd som bäst lämpar sig för att åt-
gärda kompetensgapet, påbörjas och 
genomförs kompetensutvecklingen. Detta 
planerande, kostnadskalkylerande och be-
slutsfattande är en form av prognostisk 
utvärdering. I samband med att beslut fattas 
om lämplig utvecklingsåtgärd, fastställs även 
vilken form av utvärdering som skall tilläm-
pas.  

Steg 3 
– reaktions- lärande- och beteendeutvärdering  

Det tredje steget har sin början när utveck-
lingsåtgärden är avslutad. Huvuduppgiften i 
detta steg består av att utvärdera om medar-
betaren förändrat och utvecklat sitt beteen-
de i arbetet som en effekt av att ha deltagit i 
utvecklingsinsatsen. En beteendeförändring 
som syftar till att täcka upp det från början 
identifierade kompetensgapet. För att kunna 
fastställa att denna beteendeförändring upp-
kommit som en effekt av utvecklingsinsat-
sen, måste olika faktorer som inställning till 
utvecklingsinsatsen, nyvunnen kunskap eller 
nyinlärda färdigheter utvärderas och konsta-
teras.  
   När, eller om, utvärderingen visar att 
medarbetaren förändrat sitt beteende i att 
lösa sina arbetsuppgifter skall detta ställas i 
relation till och jämföras med det från bör-
jan identifierade kompetensgapet. Detta för 
att se i vilken utsträckning utvecklingsinsat-
sen uppnått sitt mål, och därmed kunna 
avgöra om kompetensgapet är åtgärdat.     
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Steg 4 

– cost-benefit-analys 
I det fjärde steget kan den ekonomiska för-
tjänsten av kompetensutvecklingens effekt 
ställas i jämförelse med de sammantagna 
utgifterna för densamma i ytterligare en 
cost-benefit-analys. För att kunna göra en 
sådan jämförelse måste det förändrade och 
utvecklade beteendet översättas till en ökad 
effektivitet, ökad produktivitet eller ren 
ekonomisk vinning.  
   Det är här, i och med cost-benefit-
analysen, som organisationens egentliga 
effekt och nytta, i ekonomiska termer, av 
den genomförda kompetensutvecklingsin-
satsen kan bevisas. Viktigt att ha i åtanke när 
denna effekt skall mätas är att den ekono-
miska vinsten kan vara svår att fastställa vid 
en och samma tidpunkt, då avkastningen 
förmodligen utfaller över en längre tid. Till 
skillnad mot den första cost-benefit-
analysen, som genomförs i steg två, mäter 
denna analys skillnaden mellan det slutliga 
ekonomiska resultatet och den slutliga kost-
naden.  
   I och med att detta steg genomförs kan 
hela den ekonomiska förtjänsten av utveck-
lingsprocessen redovisas.  Detta steg är inte 
bara viktigt i hänseendet att den ekonomiska 
effekten skall kunna redovisas, utan även för 
resultatet som steget visar även bidrar till 
organisationens förmåga att i kommande 
utvecklingsprocesser med större träffsäker-
het i förväg beräkna kostnader och förtjäns-
ter.  

Steg 5 
– helhetsutvärdering 

Det femte och sista steget är att se som en 
sammanfattande bedömning av vilket resul-
tat utvecklingsinsatsen inneburit för organi-
sationen. Först ut att bedöma är om utveck-
lingsinsatsen var den rätta för det problem 
den var tänkt att åtgärda. Frågor som ”upp-
nåddes de önskade effekterna”, ”uppkom 
några oplanerade effekter”, och ”var dessa 
effekter positiva eller negativa”, är betydel-
sefulla att ställa i detta skede.  
   I detta sista steg i processen är det även av 
vikt att blicka tillbaka på hela utvärderingens 
händelseförlopp. Detta då det är möjligt att 
de attityder och värderingar som framkom i 
den första nivån av utvärdering har föränd-
rats av att medarbetaren reflekterat över och 
fått möjlighet att använda sina nyvunna 

kunskaper samt se resultatet av sitt föränd-
rade beteende i arbetet.  
   Det är först nu organisationen kan göra en 
helhetsbedömning och därmed fastställa om 
samma utvecklingsinsats ska användas vid 
liknande kompetensgap igen. När utveck-
lingsinsatsen syftar till en enskild medarbeta-
re gör denna helhetsbedömning av chefen 
och medarbetaren tillsammans i ett kom-
mande medarbetarsamtal. Om utvecklings-
insatsen istället syftar till utveckling av en 
hel grupp av medarbetare, bör helhetseffek-
ten bedömas av fler instanser än den när-
maste chefen (jfr nivå 4).  
   Om utvecklingsinsatsen bedöms som 
lyckad och har uppnått de önskade effekter-
na är det även viktigt, för framtida bruk, att 
information sprids i organisationen om att 
just denna form av utvecklingsinsats funge-
rat för det aktuella ändamålet. En sådan 
information kan med fördel spridas enligt 
samma struktur som används vid framställ-
ning av åtgärdsplaner vid medarbetarsamtal. 
   När väl chef och medarbetare enats om 
och genomfört en effektutvärdering bör 
dess resultat delges personalavdelningen, så 
att denna får vetskap om i vilken utsträck-
ning en utvecklingsinsats uppnått sina mål. 
Denna information är även viktig då perso-
nalavdelningen får möjlighet att se om samt-
liga medarbetare som deltagit i en utveck-
lingsinsats, värderat dess effekt på samma 
sätt. Det förmodade utfallet är att ju fler 
medarbetare som deltar, desto mer varie-
rande resultat kommer, de på olika håll ut-
färdade effektutvärderingarna, att visa. Per-
sonalavdelningen får då möjlighet att se över 
vilka faktorer som orsakat de skilda resulta-
ten.  

Avslutande diskussion 
Vår undersökning och dess resultat har burit 
med sig en rad intressanta iakttagelser, vilka 
vi finner viktiga att vara medveten om i ett 
arbete med att utvärdera vilka effekter en 
kompetensutvecklingsinsats resulterat i. De 
iakttagelser vi gjort befinner sig på olika plan 
i organisationens vardag, och verkar därmed 
i olika skeden i en ständigt framåtgående 
process.  
   Vår avslutning tar sin början där vår in-
ledning hade sitt slut, nämligen i att en ut-
värdering av utvecklingseffekter är en eko-
nomisk verksamhet för organisationen. 
Ytterst och mest övergripande är utvärde-
ring en säkerhets- och kontrollåtgärd för 
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organisationen, ett ekonomiskt styrmedel. 
En organisation investerar i sina medarbeta-
res kompetens, av i huvudsak en enskild 
anledning, att denna kompetens fortlöpande 
skall kunna bidra till att organisationens 
verksamhet förbättras och att dess avkast-
ning ökar. Detta påstående är inte bara att se 
som målet med kompetensutveckling, utan 
även som dess existensberättigande. Målet 
uppnås genom effekter av kontinuerlig 
kompetensutveckling, effekter vilka ound-
vikligen måste synliggöras genom utvärde-
ring. Meningen bakom arbetet med kompe-
tensutveckling avstannar inte vid att en ut-
värdering bedömer och synliggör dess effek-
ter, utan dessa effekter måste även för att få 
slagkraft översättas till ekonomiska termer, 
med vilka kompetensutveckling egentligen 
bör beskrivas.  
   Kompetensutveckling är en process som 
bedrivs av alla olika organisationer, och som 
kan syfta till att förbättra förmågan att lösa 
arbetsuppgifter inom alla olika former av 
yrken. Detta gör att kompetensutveckling, 
utöver den ekonomiska aspekten, från gång 
till gång har olika syften, innebörder och 
mål – således finns det ingen möjlighet att 
konstruera ett generellt hjälpverktyg för 
effektutvärdering. Vad som dock är möjligt, 
är att presentera ett förhållningssätt till hur 
ett effektutvärderingsarbete bör gå till och 
vad en det skall innehålla. Det vill säga hur 
effekterna av varje specifik utvecklingsinsats 
skall synliggöras. Då formen av effektutvär-
dering styrs av formen av utvecklingsinsats, 
är det viktigt att det redan vid planeringssta-
diet av utvecklingsinsatsen även fastställs 
hur dess effekter skall utvärderas. Detta 
innebär att när arbetet med kompetensut-
veckling utvecklas och förnyas, måste även 
metoderna för att utvärdera dess effekter 
utvecklas och anpassas.    

Precis så som vi i vår inledning antydde, 
visade det sig i undersökningen att proble-
matiken i att effektutvärdera kompetensut-
veckling bottnar i bristande hjälpverktyg för 
ett sådant arbete. Vi har ovan presenterat en 
början till ett sådant verktyg, men vill här 
även beröra vad anledningen till svårighet i 
att konstruera ett utvärderingsverktyg består 
i. Det är vår övertygelse att det måste finnas 
en eller flera betydande orsaker till att det 
inte finns något erkänt och välfungerande 
system till att utvärdera effekten av kompe-
tensutveckling. En betydande anledning till 
att utvärdering inte sker i den utsträckning 

som önskas, är att en utvärdering är ett 
komplext fenomen. För att en utvärdering 
skall genomföras måste den planeras, den 
måste hållas vid liv under hela processen 
gång och den måste komma till ett avslut. 
Av den chef eller grupp av medarbetare 
inom organisationen som skall utvärdera en 
utvecklingsinsats krävs kompetens, tålamod 
och tid. Kompetens att kunna tolka deltaga-
res inställning och reaktion på utvecklingen, 
kompetens att kunna se om nya kunskaper 
tillgodogjorts samt kompetens att möjliggö-
ra förutsättningar till att ett nytt beteende i 
arbetet skall kunna implementeras. Detta 
behöver inte nödvändigtvis vara så svårt 
som det framställs, och blir med största 
sannolikhet enklare ju fler gånger det 
genomförs, men allting nytt är svårgenom-
fört i början.     

Av den eller de som ansvarar för utvärde-
ringen krävs ett stort tålamod, av flera an-
ledningar. Dels framkommer de förväntade 
effekterna inte alltid omedelbart vid avslutad 
utvecklingsinsats, och dels behöver varje 
deltagare bemötas på olika sätt för att den-
nes reaktion, lärande och beteendeföränd-
ring skall kunna synliggöras för såväl delta-
garen själv som utvärderaren. Det är utöver 
detta även viktigt att ta i beaktande att en 
förståelse för att det som för en deltagare 
anses vara en måluppfyllande effekt kanske 
inte uppfattas som detsamma för en annan. 
Därtill uppstår säkerligen situationer där 
chef och medarbetare uppfattar effekten av 
utvecklingsinsats på olika sätt.      

Då effekterna framkommer över olika 
lång tid, beroende på utvecklingsinsats och 
deltagare, är processen mycket tidskrävande. 
Processen i sig, från planering till faststäl-
lande av effekter, är även den mer tids- och 
arbetskrävande.    

Vi har ovan beskrivit att vårt hjälpverktyg 
är att se mer som riktlinjer och förhållnings-
sätt snarare än ett konkret verktyg. Detta 
grundar sig i en rad olika ställningstagande 
och orsaker nämnda genom denna artikel. 
Ett antagande som ligger nära tillhands att 
göra i denna diskussion är att en människas 
lärande och utveckling varken kan eller bör 
kunna utvärderas lika precist och mekaniskt 
som en maskin. Kanske är det så att anled-
ningen till att inget välfungerande utvärde-
ringsverktyg existerar är att en människa inte 
låter sig utvärderas enligt en modell? Möjli-
gen är det så att de olika processer som 
startar inom en människa i samband med 
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inlärning och utveckling, oavsett om detta 
sker i arbetet eller annars, är så invecklade 
och svårfattliga att ett exakt kontrollsystem 
för detta är mycket svårt att framställa. Må-
hända är det så att detta är anledningen till 
att det inte finns något fullgott verktyg för 
att utvärdera effekten av en kompetensut-
veckling. Dessa betänkanden till trots anser 
vi att ett arbete med att effektutvärdera 
kompetensutveckling ändå skall bedrivas. 
Men att sträva mot att skapa ett verktyg som 
ger än mer precisa och mätbara resultat, 
kanske inte är att föredra.      

Även om arbetet med att utvärdera effek-
ter av kompetensutveckling kan tyckas vara 
ett komplicerat och tidskrävande arbete, 
anser vi med god grund i vårt undersök-
ningsresultat att Stora Enso Skoghalls Bruk 
har goda förutsättningar att kunna imple-
mentera en rutin för effektutvärdering. Ett 
antal viktiga faktorer talar för att en effekt-
utvärdering skall lyckas; det finns en positiv 
inställning till att utvärdera bland cheferna i 
organisationen, i organisationens medarbe-
tarsamtal finns redan ett försök till att ut-
forma en rutin för effektutvärdering, det 
finns en förståelse hos cheferna i organisa-
tionen för betydelsen av planering och ut-
värdering av kompetensutveckling.    

Det är vår förhoppning att den beskriv-
ning vi ger av utvärderingsprocessen skall ge 
Stora Enso Skoghalls Bruk en ökad förståel-
se för hur arbetet med effektutvärdering av 
kompetensutveckling kan bedrivas. Det är 
även vår förhoppning att de riktlinjer vi 
arbetat fram skall komma att utveckla och 
förbättra Stora Enso Skoghalls Bruks redan 
påbörjade arbete med att utvärdera effekten 
av kompetensutveckling.        
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Kompetensutvecklingens effekt och nytta  

Denna enkät är indelad i fyra olika frågeområden, kompetens, kompetensutveckling, medarbetarsamtal samt 
utvärdering. 

 

Du medverkar anonymt i denna undersökning och dina svar behandlas konfidentiellt.  

           

  KOMPETENS  

                

1  Kompetens innefattar många viktiga faktorer. Men hur viktiga är följande alternativ för att 
medarbetaren ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på din avdelning? Markera vid varje 
alternativ vad som bäst överensstämmer med din uppfattning  

      

Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt  

Praktiska färdigheter (t ex utförandet 
av ett arbetsmoment, att kunna) 

    

Teoretiska färdigheter (t ex att ha kun-
skap om rutiner och procedurer inom 
organisationen, erfarenhet, dvs att veta 
och att förstå) 

    

Kontakter (veta vem som kan vad, veta 
vart att vända sig)  

    

Sociala egenskaper (t ex samarbets- 
och kommunikationsförmåga, attityd) 

    

Inställning (t ex motivation, engage-
mang, att tro på det man gör, att vara 
ansvarstagande, att våga) 

      

Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt  

Formell utbildning (dokumenterad med 
betyg, intyg, diplom eller dylikt)  

            

2  Här kan du tillägga det som du anser är vik-
tigt men saknas bland ovanstående alternativ 

                

  KOMPETENSUTVECKLING  

     

Med kompetensutveckling menar vi alla olika former av utveckling och fortbildning. Exempelvis "lärande i 
arbetet", "utbildning", "kurser" etc.   

        

3  Vad anser du om kompetensutveckling? Markera vid varje påstående det svarsalternativ 
som bäst överensstämmer med din uppfattning  

      

Instämmer helt Instämmer till stor 
del 

Instämmer till viss 
del Instämmer inte alls

 

Det finns alltid ett behov av kompe-
tensutveckling bland mina medarbetar-
na på min avdelning 

    

Medarbetarna på min avdelning är 
intresserade av att kompetensutveck-
las  
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Behovet av kompetensutveckling är 
överskattat 

    
Det är i huvudsak min uppgift, som 
chef, att identifiera enskilda medarbe-
tares kompetensutvecklingsbehov 

    
Medarbetaren är skyldig att ta eget 
initiativ till sin kompetensutveckling 

      
Instämmer helt Instämmer till stor 

del 
Instämmer till viss 

del 
Instämmer inte alls

 

Medarbetarna fullföljer överenskomna 
utvecklingsplaner beträffande sin kom-
petensutveckling 

    

Överenskomna planer om kompetens-
utveckling genomförs och medför det 
resultat vi önskat 

    

Jag vet hur de kompetensutvecklings-
insatser jag avtalat med mina medar-
betare fortgår under året  

    

Det genomförs många kompetensut-
vecklingsinsatser som inte leder till 
önskat resultat 

            

4  I vilken grad anser du att följande alternativ motiverar medarbetare till kompetensutveck-
ling. Markera vid varje alternativ vad som bäst överensstämmer med din uppfattning  

      

I mycket hög grad

 

I ganska hög grad

 

I låg grad Inte alls 

Höjd lön 

    

Höjd självkänsla 

    

Bättre förutsättning till att behålla job-
bet vid eventuell omorganise-
ring/personalneddragning 

    

Ökad chans till befordran 

    

Ökat yrkeskunnande 

      

I mycket hög grad

 

I ganska hög grad

 

I låg grad Inte alls 

Ökad samhörighet med arbetskamrater

     

Mer varierande arbetsuppgifter 

            

5  Egna alternativ  

                

  MEDARBETARSAMTAL  

                

6  Hur många medarbetarsamtal genomför du 
varje år?  

                

7  I ett medarbetarsamtal diskuteras många olika områden. I vilken utsträckning är följande 
alternativ viktiga att diskutera vid medarbetarsamtal? Markera vid varje alternativ vad som 
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bäst överensstämmer med din uppfattning  

     
Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 

Karriär  

    
Lön  

    
Trivsel 

    

Medarbetarens syn på verksamheten  

    

Medarbetarens syn på sina arbetsupp-
gifter 

      

Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt 

Samarbets- och relationsfrågor på 
avdelningen 

    

Planera medarbetarens kompetensut-
veckling 

    

Utvärdering av utförda kompetensut-
vecklingsinsatser 

            

8  Här kan du tillägga det som du anser är vik-
tigt men saknas bland ovanstående alternativ 

              

9  Använder du dig av den befintliga "Mall för 
medarbetarsamtal 2005" vid medarbetarsam-
tal?  

  

Ja 

Nej, men jag vet vad det är 

Nej, jag vet inte vad det är 

           

10  Markera vid varje påstående det svarsalternativ som bäst överensstämmer med din upp-
fattning  

      

Instämmer helt Instämmer till stor 
del 

Instämmer till viss 
del 

Instämmer inte alls

 

"Mall för medarbetarsamtal 2005" fyller 
sitt syfte som hjälpverktyg 

    

De individuella mål som vi gemensamt 
sätter under medarbetarsamtal uppnås

     

Det avsätts för lite tid till medarbetar-
samtal för att de skall kunna uppfylla 
sitt syfte  

    

Antalet medarbetarsamtal jag har per 
år är för stort 

              

  UTVÄRDERING  

                  

11  Hur ofta utvärderas effekten/nyttan av ge-
nomförda kompetensutvecklingsinsatser?  

  

Alltid 

Ofta 

Sällan 
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Aldrig 

          
12  Markera vid varje påstående det svarsalternativ som bäst överensstämmer med din upp-

fattning  

      
Instämmer helt Instämmer till stor 

del 
Instämmer till viss 

del 
Instämmer inte alls

 

Det är nödvändigt att utvärdera effek-
ten/nyttan av genomförda kompetens-
utvecklingsinsatser 

    

Medarbetarsamtalet är det rätta tillfället 
att utvärdera effekten/nyttan av genom-
förda kompetensutvecklingsinsatser 

    

I medarbetarsamtalets nuvarande form 
är det möjligt att utvärdera effek-
ten/nyttan av genomförda kompetens-
utvecklingsinsatserna 

    

Det genomförs många kompetensut-
vecklingsinsatser där effekten/nyttan 
inte kan utvärderas  

    

Arbetet med utvärdering av genomför-
da kompetensutvecklingsinsatser bör 
förbättras 

            

13  Kompetensutveckling sker inom många olika områden. Varierar svårigheten med att ut-
värdera effekten/nyttan av kompetensutvecklingsinsatserna mellan olika områden? Mar-
kera för varje insats hur lätt/svårt det enligt dig är att utvärdera effekten/nyttan  

      

Mycket lätt Ganska lätt Svårt Mycket svårt Omöjligt 

Praktisk utbildning, "lärande i arbetet"  

     

Arbetsrotation 

     

Mentorskap 

     

Teambuilding 

     

Datautbildning 

       

Mycket lätt Ganska lätt Svårt Mycket svårt Omöjligt 

Teknisk utbildning 

     

Marknad- och produktkännedom 

     

Processkunskap 

     

Språk 

     

Ledarskap 

       

Mycket lätt Ganska lätt Svårt Mycket svårt Omöjligt 

Arbetsmiljö (Skydd och säkerhet, BAM, 
Svalna, Kris etc) 

             

14  Är olika områden inom kompetensutveckling olika viktiga att utvärdera? Markera hur vik-
tigt det är att utvärdera effekten/nyttan av följande kompetensutvecklingsinsatser enligt 
dig  

      

Mycket viktigt Viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt  
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Praktiska utbildningar (t ex lärande i 
arbetet, utförandet av ett arbetsmo-
ment) 

    
Teoretiska utbildningar (t ex att få 
vetskap om rutiner och procedurer 
inom organisationen, dvs att veta och 
att förstå)  

    
Akademisk fortbildning (t ex kvällskur-
ser) 

    

Ledarskapsutbildningar 

    

Sociala utbildningar (t ex teambuilding)

       

Mycket viktigt Viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt  

Teknisk utbildning 

    

Arbetsmiljö (Skydd och säkerhet, BAM, 
Svalna, Kris etc) 

            

15  Hur anser du att effekten/nyttan av genom-
förda kompetensutvecklingsinsatser bör 
utvärderas?  

  

Avstämning efter genomförd utvecklingsinsats

 

Observation i det dagliga arbetet 

Diskussion i kommande medarbetarsamtal 

Behöver inte utvärderas alls 

           

16  Egna alternativ  

              

17  Vem/vilka anser du bör utvärdera effek-
ten/nyttan av genomförda kompetensutveck-
lingsinsatser?  

  

Personalavdelningen 

Närmaste chef 

Medarbetaren själv 

Ansvarig för utbildning 

Chef och medarbetare tillsammans 

Personalavdelning och chef tillsammans 

Externt 

Behöver inte utvärderas 

           

18  Egna alternativ  

                

19  Anser du att det finns tillräckliga hjälpmedel 
för att kunna utvärdera nyttan/effekten av 
genomförda kompetensutvecklingsinsatser? 

   

Ja 
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Nej 

Vet ej 

          
20  Om du saknar tillräckliga hjälpmedel för att 

kunna utvärdera effekten/nyttan av genom-
förda kompetensutvecklingsinsatser, 
vem/vilka anser du i så fall bör arbeta fram 
sådana hjälpmedel?  

  
Personalavdelningen 

Närmaste chef 

Medarbetaren själv 

Den ansvarige för utbildning 

Chef och medarbetare tillsammans 

Personalavdelning och chef tillsammans 

Externt 

           

21  Egna alternativ  

                

  AVSLUTANDE FRÅGOR  

                

22  Vid vilken avdelning/funktion är du verksam? 

  

Administration/Marknad 

Massa/Kartong- produktion  

Teknik 

P/E Beläggning Forshaga 

RCK (Research Center Karlstad) 

           

23  Hur många år har du innehaft en chefsbefatt-
ning på Skoghalls Bruk?  

              

24  Kön?  

  

Kvinna 

Man 

             

  TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  

     

För att skicka din enkät, klicka på "Skicka enkät".   

    

Sida:  1   

 


