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Svaret finnes
ikke i datamaskinen
Nar krybben er tom, bites hestene, sier
et gammelt ordtak. Dette er nok en
sannhet mange i sparebankene skriver
under pa. Vi tenker selvsagt her pa
kampen om knappe ressurser. De siste
arene har statt i nedskjaeringens tegn.
Mange har felt at deres fagomrader
har fatt en stemoderlig behandling, og
~ Marit Astvedt
Vi har snakket med dr. philos. Paul
Moxnes, psykolog og forsker ved
Psykologisk lnstitutt, Universitetet i
Oslo og professor i organisasjonspsykologi ved Bedrifts0konomisk In-

at snevre akonomiske vurderinger har
radet grunnen.
Nar det gjelder f .eks. personalutvikling, er svaut mange opptatt av resultatmaling for a skaffe seg argumenter
til forsvar for sitt fagomrade. Det knytter seg imidlertid store metodeproblemer til det a male effekten av utviklingstiltak i kroner og are.

stitutt. Han er en av de fa som har erfaring hva angar grundig evaluering
av lederutviklingstiltak.
lf01ge Moxnes har opplreringsfolk
tradisjonelt ikke vrert sa opptatt av a
evaluere. Dersom evalueringen viser
at tiltaket har begrenset effekt, gir
dette vann pa m011a til dem som er
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mot personalutvikling. Dette er selvsagt ingen 0nskesituasjon for noen
opplreringsleder, og her finner vi en
av arsakene til at effekten av opplreringstiltak ikke males. En annen
viktig arsak er metodeproblemene.

Fire metoder
lf01ge Moxnes kan vi nrerme oss evalueringsproblemet pa fire mater.
- For det f0rste kan man be deltakerne selv om a vurdere kurset de har
vrert pa. Problemet med denne metoden er at resultatene kun forteller hva
deltakeren f01er han sitter igjen med.
Denne type evaluering sier ingen ting
om effekten pa lengre sikt. En ma
ogsa vrere ekstremt forsiktig med a
trekke konklusjoner pa bakgrunn av
deltakernes egne uttalelser, for her
finnes det nok av feilkilder. Nar en
person har investert mye tid, penger
og arbeid i opplreringstilbud, skal det
f.eks. svrert mye til for vedkommende sier at han ikke fikk noe igjen.
Metode nummer to gar ganske enkelt ut pa a male effekten gjennom
tester, arbeidspr0ver eller eksamen. Nar det gjelder ledertrening,
er ogsa denne metoden problematisk. Eksempelvis er det foretatt tester som malte graden av rigid holdning hos deltakerne for og etter ledertrening. Her fant forskerne ingen
forskjell. Den tredje evalueringsmetoden tar sitt utgangspunkt i observasjon av adferd. Man sp0r rett og slett
deltakerens overordnede og underordnede. Den som sp0rres b0r heist
ikke vite at deltakeren har vrert pa
kurs. Slik kunnskap er en klar feilkil-
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de, og dette gj0r denne malemetoden vanskelig i praksis. Moxnes har
selv foretatt denne type evaluering
etter ledertrening i NSB. Resultatet
ble f01gende: De overordnede sa at
oppla:iringen hadde gitt effekt. Deltakerne selv mente at de hadde hatt
stort personlig utbytte, men at bedriftens utbytte hadde va:irt begrenset. De underordnede hevdet at hverken bedriften eller deltakerne hadde
hatt utbytte av oppla:iringen.
- Endelig gar det an a vurdere
oppla:iringstiltak i forhold til bedriftens mill og strategi. I dette tilfellet
unders0ker vi om ledertreningen har

gitt seg utslag i 0kt produktivitet. Problemet her er at det er sva:irt vanskelig a trekke konklusjoner om arsakssammenhenger, sier Moxnes. Hvis
denne type evaluering skal va:ire palitelig, b0r milling foretas ogsa i en
kontrollgruppe - f.eks. i en bank
som ikke har hatt lederutvikling.

Evaluering for
vanskelig7
Paul Moxnes kan altsa ikke gi oss noen enkel oppskrift pa evaluering av
utviklingstiltak. Han har tvert imot erfaring for at sva:irt mange kompeten-

te og erfarne personalfolk har sagt
nei til a evaluere oppla:iringstiltak fordi metodeproblemene er sa store og
resultatene beheftet med betydelig
usikkerhet. I dag har vi imidlertid teknologiske hjelpemidler som gj0r det
mulig a evaluere ved hjelp av dataprogrammer. Hvis en vurderer over
tid og har et stort materiale, kan en
med disse hjelpemidlene fange opp
informasjon som tradisjonell evaluering ikke avsl0rer. Nar det gjelder
dataverkt0y, anbefaler Moxnes Systat, Statgraphics og SPSS/PC+ (Statistical Package for the Social Sciences). PC-versjonene av disse er selvforklarende, og man beh0ver ikke av. ansert forskerkompetanse for a bruke dem. Men ogsa enklere pakker
som Minitab og Statistix er fullgode
l0sninger i mange tilfeller.
Moxnes heller likevel kaldt vann i
blodet pa den som matte tro at evalueringsproblemet kan l0ses med teknologi. Kvantitative data har sin klare
begrensning. De ma alltid tolkes, og
tallene i seg selv beh0ver ikke a hjelpe oss videre. Dermed er vi tilbake til
de tidligere omtalte metodeproblemene. Det ma ogsa tas hensyn til den
sakalte halo-effekten: uansett hva
man setter i verk av tiltak, vii folk si at
det hjelper.

Sunn fornuft
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Paul Moxnes frarader oss a tro bare
pa datamaskinen. Etter hans oppfatning b0r sparebankene bruke sunn
fornuft i evalueringsarbeidet. Man
b0r sette seg ned med jevne mellomrom og ga grundig gjennom de tiltakene som har funnet sted. Om n0dvendig kan en trekke inn utenforstaende. Moxnes presiserer imidlertid at
synspunktene tilde personer som har
ansvaret for tiltaket, b0r tillegges
minst vekt. Disse har mye a tape pa
at evalueringen er negativ, og dette
f0rer til at de gjerne persiperer selektivt, dvs. at de oppfatter positiv informasjon bedre enn negativ. Evaluering b0r derfor ogsa foretas av andre
enn personaldirekt0r og oppla:iringsansvarlig, mener Moxnes.

Hva kan vi si om
effekten?
Med et hjertesukk trekker Moxnes
ogsa frem en feilkilde knyttet til de
forskningsresultater som foreligger
rundt evaluering. I prestisjetunge virtenskapelige tidsskrifter skjer en seleksjon pa det redaksjonelle plan. Det
som plukkes ut for publisering, er ofte det stoffet som paviser sammen-
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henger. Andre unders0kelser nar ofte
ikke opp.
Har da personalutviklingstiltak noen effekt?
Moxnes er ikke i tvil.
- Deter lett a male utbyttet pa det
personlige plan. Utviklingsprogrammene gir deltakerne referansepunkter slik at de i det daglige tenker:
«Slik skulle det ha vrert dersom det
hadde fungert bra.» Tallrike lederutviklingsprogrammer i norsk arbeidsliv har dessuten formidlet kunnskap
f.eks. i psykologi til stor nytte for ledere. Dette er et fag som de alier fiesta aldri har hatt i sin skolegang. Deter
klart at det tar tid a lrere seg a anvende denne kunnskapen i hverdagen.
Adskillig vanskeligere er det a male
effekten i bedriftene, men dette tror
Moxnes like gjerne kan skyldes svakheter ved evalueringen. Den langsiktige effekt males ikke. De fleste evalueringer skjer like etter utviklingsprogrammet eller i h0yden ett ar etter. Flere forskere har imidlertid pavist at det finner sted en betydelig
ettermodning og at malingene derfor
b0r skje f.eks. 4-5 ar etter program-

met. De som evaluerer, har som regel
ikke talmodighet til dette.

Hvilken ledertrening
her vi velge?
lfolge Moxnes har ledertrening her til
lands vrert en prioritert oppgave helt
siden krigen. lnnholdet i tiltakene har
riktignok vrert underlagt motesvingninger, men hovedmalet har stiltt
fast: lederne, som andre, beh0ver a
styrke sin kompetanse.
- Deter imidlertid liten grunn til a
tro pa effekten av «quick fix»-tiltak,
f.eks. korte kurs i transaksjonsanalyse. Min erfaring tilsier at kursinnholdet ma vrere sterkt, deltakerne ma fole at innholdet angar dem, og de ma
gjerne ta et spark bak for a komme
videre i sin utvikling.
Mange er svrert opptatt av a behandle deltakerne forsiktig av redsel
for at de kan bli utsatt for for store
pakjenninger. Dette forer til at man
behandler mennesker som om de var
ratne egg. Da vii resultatene trolig bli
deretter, tror Moxnes. Det koster a ta
utbytte, og det koster a utvikle seg.
Far du en sjanse og mislykkes, gir
dette grunnlag for a komme videre. I

stedet ser vi at mange gar rundt et
helt arbeidsliv uten feed-back og
uten anledning til utvikling.

Faktakurs
ledertrening har ofte vrert ensbetydende med prosessorienterte tiltak.
Det mangler derfor enna mye kunnskap bade blant ledere og i personalavdelingene nar det gjelder faget
psykologi. Det at man ikke har kunnskap om test!;lr, evaluering og psykologi i sin alminnelighet, gj0r at man
lett blir offer for pagaende selgere av
useri0se konsepter.
- Ledere ma derfor opparbeide
kunnskapsmessig ballast som gj0r at
de kan vurdere de tilbud de tar.Deter
en misforstaelse a tro at sterke kurs
er ensbetydende med gode kurs. Det
ma aldri bli slik at f01elser i seg selv
blir et mill.
Lederutviklingsprogrammene ma
ogsa formidle kunnskap. Her har de
fleste fors0mt seg, sier Moxnes som
ikke vii vrere med pa en ensidig ford0mmelse av forelesningen som metode. Den egner seg godt til a form idle kognitiv kunnskap til deltakerne.~

SMS-kunde aksepterte
ikke avslutningsgebyr
Far medhold i Bankklagenemnda - gebyret ma beta/es ti/bake
Bankklagenemnda har gitt en klager
medhold i at avslutning av SMS-avtale
ved overforing til en annen bank, ikke
kan oppfattes som et avtalebrudd som
gir banken hjemmel i a kreve «rimelig
godtgjorelse» i form av gebyr. Banken
~ Jan Tollefsen
Nemnda viser til at de fremlagte avtaler om SMS-konti ikke inneholder
bestemmelser om gebyr ved avslutning. Selv om klager senere skulle ha
mottatt prisliste hvor et slikt avslutningsgebyr fremgar, er ikke dette tilstrekkelig til a anse at avtale om av-

hadde beregnet seg et gebyr pa 200
kroner pr. konti for a overfore to SMSkonti til klagers nye bank. Nemnda
mener klageren har krav pa a fa tilbakefort gebyret pa tilsammen 400
kroner.

slutningsgebyr er inngatt, sier nemnda og legger til at banken ikke ensidig
kan innf0re slike gebyr uten at kunden tar rimelig tid til a avslutte kontoforholdet gebyrfritt.
Sp0rsmalet om overf0ring av
SMS-konto til en annen bank representerer et avtalebrudd som gir
grunnlag for sakalt rimelig godtgj0relse, besvarer nemnda med nei. Det

understrekes at formalet med en
SMS-konto er at den skal oppfylle
betingelsene for skattefradrag, og at
den betingelsen ikke bortfaller selv
om skatteyteren bytter bankforbindelse i spareperioden. Det f01ger
med andre ord ikke av vilkarene for
skattefradrag at avtalen om SMSkonto skal tolkes som inngatt med
bestemt bindingstid med en enkelt
bank, uttaler Bankklagenemnda. ~
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