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Kan sjefer lcere noe 
av a gel pa kurs? 

For norske ledere finnes et stort og 
variert tilbud om lederopplrering. En 
oversikt viser at det finnes 8 kurs i 
internasjonal ledelse (fra 11 dagers ti! 
11 ukers kurs , de fleste ved kurssteder 
i utlandet) , 37 tilbud i lederutvikling 
(fra 21 forskjellige lederutviklingsin
stitusjoner, varierende fra 9 ukers til 3 
dagers kurs) , 12 kurs innen omradet 
gruppedynamikk og personlig utvik
ling (fra 2 dagers kurs i selvhevdelse 
til 3 dagers kurs i gruppekommunika
sjon). Tilsammen blir dette 57 kurstil
bud a velge mellom i 1983 for ledere 
eller lederaspiranter i Norge. Mitt 
inntrykk er at kurstilbudene 0ker i 
antall i takt med de nye konsulentby
raene som stadig dukker opp og vii ha 
sin de! av dette markedet. 

Hva far man sa igjen for a 
investere tid og penger i slike 
kurs? 

Det finnes ta eller ingen evaluerin
ger av lederopplreringsprogrammene i 
Norge , sa langt jeg vet. Psykologen 
Svein Kile gjorde for over 20 ar siden 
fors0k pa a evaluere virkningen av 
noen sensitivitetstreningsorienterte 
opplreringsprogrammer, men etterat 
hans innsats pa dette omradet tok 
slutt , er ikke mye gjort. Han fant for 
0vrig den gang at de fleste kursdelta
kere rett etter opplreringen stort sett 
var misforn0yde og/eller forvirrede, 
men at mange etter ca et ar vurderte 
sitt personlige utbytte pa kurset som 
meget stort. Det sa altsa ut til at det 
etter kurset hadde foregatt en prosess 
vi kan kalle for en ettermodningspro
sess . 

Hvis vi s0ker ut i den generelle 
faglitteraturen om virkninger av le
dertreningskurs , finner vi en broget 
og motsetningsfylt masse med evalue
ringsresultater. Hvis jeg veldig kort 
skal pr0ve a oppsummere denne litte
raturen, ma det bli omtrent slik: De 
nye prosesslreringsmetodene - der 
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man i stedet for a sitte pa skoleben
ken, tar snakket om og vist fram sider 
ved seg selv og den gruppen man 
tilh0rer - f!Z)rer til flere holdnings- og 
atferdsendringer enn hva de tradisjo
nelle forelesningsmetodene gj0r. Men 
det star fremdeles igjen a vise at disse 
endringene ogsa kan overf0res til en 
jobbsituasjon og komme til nytte der. 

Det er lettere a here 
mennesker om noe eon a here 
dem til a bli noe. Informasjon, 
fakta og ideer lar seg lett 
overfore. Vanskeligere er det a 
innprente nye holdninger og 
verdier. Aller vanskeligst er det 
a fa folk til a endre adferd, i 
srerlig grad i det milj0et de 
daglig ferdes i, skriver cand 
psycho1Paull\1oxnesidenne 
artikkelen. l\1oxnes arbeider 
ved Psykologisk Institutt ved 
Universitetet i Oslo. 

Stort sett fremstar et prosesskurs et
terhvert som et referansepunkt, noe 
man kan tenke tilbake pa, et ideal 
eller en erfaring man kan se sin egen 
hverdag i lys av, men sjelden noe man 
kan leve etter. Tilbake pa jobben 
faller man fort inn i de gamle folder 
igjen. Som en konsekvens av dette 
!egger mange opplreringsfolk i dag 
vekt pa a skape organisasjonsformer 
pa arbeidsplassen som kan ta vare pa 
den lrerling som skjer pa kursene. 
Kurset i seg selv er ikke nok. En mate 
a gj0re dette pa er a s0rge for stadige 
oppf0lgningskurs. En annen metode , 
som jeg tror mer pa, er a dra flere fra 
egen arbeidsplass med i kursopp
legget ved at de danner st0ttegrupper 
for kursdeltakere, ved at det organ
iseres et mottakelsesapparat for den 

nye lrerdommen og de nye impulsene 
som kurset forhapentligvis har vekket 
til live i kursdeltakeren . 

Hva viser sa forskningslitteratu
ren at man kan lrere pa kurs? 

Start sett viser forskningen at det 
pa kurs er lettere a lrere mennesker 
om noe enn a ta dem til a lrere a bli 
noe. Informasjon, kunnskaper , fakta 
og ideer kan lett overf0res. Vanskeli
gere er det a innprente nye holdnin
ger og verdier. Aller vanskeligst er 
det a ta folk til a endre atferd, og i 
srerlig grad i det milj0et de til daglig 
ferdes i. Man kan nok lrere folk prin
sipper for administrasjon og ledelse, 
men det er vanskelig a lrere dem a 
sette disse prinsippene ut i livet. Man 
kan lrere folk om sider ved seg selv, 
men det er nesten umulig a fa dem ti! 
a endre sider ved seg selv. Selv ikke i 
psykoterapien er det lett a lykkes med 
dette, - hvordan ska! man da lykkes 
pa et langt mer overflatisk ledertre
ningskurs eller et kurs i personlig 
utvikling. Det er allikevel vist at kurs
ene har en viss effekt. Jeg skat nevne 
de effekter det er star enighet om i 
forskningslitteraturen: 
- Kursdeltakere snakker mer om 

mellommenneskelige forhold enn 
hva de gjorde f0r kurset. 

- De viser st0rre evne ti! a omgas 
andre mennesker , ogsa i jobbsitua
sjon. 

- De viser en noe mer apen kommu
nikasjon og st0rre fleksibilitet i 
egen jobbrolle. 
Hva prosesskursene ikke synes a 

kunne avstedkomme er det ogsa start 
sett enighet om: 
- Det er ikke pavist at kursdeltakere 

har «!cert a !<ere», noe som ofte er 
en uttalt malsetting ved en de! kurs. 

- Det er ikke vist at kursdeltakere 
har tatt en bedre forstaelse for det 
mellommenneskelige samspillet i 
organisasjoner. 
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Stort sett gjelder 1/3-regelen her 
som ellers nar det gjelder tiltak som 
tar sikte pa a endre enkeltmennesker. 
1/3 rapporterer om positive effekter 
av kurset og ca 1/3 av disse igjen 
kommer tilbake ti! jobben som 
«frelst». 1/3 vii si de har hatt noe 
utbytte av kurset, og den siste 1/3 vii 
si at kurset var bortkastet tid. Blant 
disse siste vii ca 1/3 si at kurset hadde 
en sterk negativ virkning og at de aller 
heist ikke burde deltatt. Disse tallene 
gjelder for kurser som er basert pa en 
prosesslreringsmodell. Nar det gjelder 
kurser basert pa en innholdslrerings
modell (presentasjon av fakta, kunn
skaper, modeller og tearier) kan det 
med rimelig stor sikkerhet slas fast at 
disse er mindre egnet ti! a fremme 
atferdsendringer enn hva prosesslre
ringskursene er. 

Konklusjonen blir at generelle le
deropplrerings- og utviklingsprogram
mer pa denne maten synes a virke for 
en relativt stor de! av deltakerne (ca 
2/3). Det har derimot ikke vrert mulig 
a pavise at disse kursene ogsa har fort 
ti! mer effektive ledere , - annet enn 
pa papiret. Noen klare endringer i 
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jobbatferd over tid, slik det oppleves 
av kolleger , over- eller underordnete , 
har sa Jangt jeg kjenner til , ingen vrert 
i stand til a dokumentere. For de som 
0nsker en mer fyldig evaluering av de 
enkelte opplreringsmetoder , viser jeg 
til min bok «Opplreringsmetoder i 
arbeidslivet», 1982. 

Hva er det sa som skaper positiv 
effekt av et kurs? 

Som hovedregel kan det sies at 
metoden ma passe ti! kursets formal. 
Srerlig synes graden av struktur pa 
kurset a vrere relatert ti! forskjellige 
former for utbytte . H0yt strukturerte 
kurser formidler informasjon best. 
Mellomstrukturerte kurser , som er 
vanlige i dag, letter forstaelsen av 
egen innvirkning pa andre og hvordan 
andre virker inn pa en selv . Lavt 
strukturerte kurs finnes pa sin side a 
vrere mer hensiktsmessig nar man ska! 
arbeide med sin egen personlige ut
vikling og egne karaktertrekk. Ikke 
bare kurset selv er avgj0rende for 
hvilken effekt det skal ha. Det er vist 

at kurseffekten ogsa n0ye henger 
sammen med ytre faktorer , slike som 
kursdeltakerens innstilling ti! kurset 
og hvilke forventninger han har til 
det. Som en generell regel kan vi si at 
- H0ye forventninger gir bedre kurs-

effekt enn !av 
- Positiv innstilling til kurset fra egen 

sjef gir bedre kurseffekt enn nega
tiv innstilling 

- Opplevelsen av hard jobbing pa 
kurset gir positiv kurseffekt 

- H0y pris pa kurset henger sammen 
med h0y vurdering av det 

- At kurset blir anbefalt av en person 
man respekterer , 0ker sannsynlig
heten for god kurseffekt 

- H0y intelligens er vist a henge sam
men med kurseffekt. Lav IQ gar 
sammen med opplevelsen av stort 
utbytte 

- Kursdeltakernes alder er ogsa vist a 
henge sammen med kurseffekt. De 
yngste og eldste opplever minst 
effekt. 
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Hvordan maler vi kurseffekt? 

Nar vi na snakker om kurseefekt , 
sa er <let mange mater a male <let pa. 
Den vanligste maten er a sp0rre kurs
deltakerne om hva de mener om kurs
et. Om de da mener noe godt om 
kurset, er <let ikke alltid godt a vite 
om <let er fordi de har gatt pa et godt 
kurs , eller om de er blitt forfort av 
gimmicks. Ska! man evaiuere et kurs 
mer seri0st , ma man hente data fra et 
dypere niva , f.eks. bruke en eksamen 
el!er Stille sporsma) for a se Om kurs
de!takeren na vet mer ' forstar mer 
eller loser oppgaver pa en annen mate 
enn for. Dette er en evaiuering pa 
lreringsnivaet , og er den evaluerings
form vi kjenner fra egen skolegang. 
Men ofte er bedriften ikke bare inter
essert i hva som er irert , men ogsa om 
kursdeltakeren har lrert a nyttiggjore 
seg denne lrering, eller med andre 
ord: om han har endret sin atferd . 
Dette nivaet - atferdsnivaet - er et 
vanskeligere niva a evaluere pa . Vi 
kan kanskje male om hukommelsen 
er blitt bedre eller om <let er skjedd 
visse holdnings- eller verdiendringer 
ved a bruke psykologiske tester eller 

sporreskjemaer. Men praktisk end
ring kan bare males pa <let konkrete 
atferdsplanet , og <let vii ofte si i form 
av rapporter fra andre om de synes 
kursdeltakeren na oppforer seg an
nerledes enn for . 

Men selv om vi kan registrere at
ferdsendringer , er dette ofte ikke nok 
for bedriften som investerer i sine 
medarbeideres utvikling. De vii ogsa 
gjerne se at kurseffekten har satt spor 
etter seg - ikke bare i kursdeltakeren , 
men ogsa i organisasjonen. Dette er 
den vanskeligste form for evaluering, 
men samtidig den mest interessante 
for organisasjonen. En evaiuering pa 
organisasjonsnivaet vii si a vurdere i 
hvor star grad kurset har bidratt tii a 
fremme organisasjonens malsetting. 
Om den f eks har oppnadd h0yere 
produktivitet, okt trivsel, bedre pro
duktkvalitet , mindre fravrer etc etc . 

Nor-skilt A/S -
Forts fra s 121 

Det er ikke mulig ved en kraftig 
ekspansjon av virksomhet. - Vi ons
ker ikke a havne i lomma pa finansier
ingsinstitusjonene. Vi vii kiare oss 
seiv okonomisk . Det er arsaken ti! at 
vi bare har tatt opp et panteian pa 1,3 
millioner kroner tii a finansiere ny
bygget vart. Resten av de 7 millione
ne eiendommen har kostet er finansi-

lnvitasjon til en dags seminar om 

ert med selskapenes egne midler. Ska! 
vi beholde var integritet og handlefri
het , gjor vi <let best ved a vrere 
okonomisk uavhengige , sier Asbjorn 
Roed. 

Salg fremfor vekst 

0nsket om a beholde oversiktlige 
forhold i Nor-Skilt-selskapene har 
fort tii at virksomhetsomrader raskt 
er blitt skilt ut som egne selskaper og 
deretter solgt nar tilbudene har vrert 
gode nok. Det gjeider Eurosport A/S. 
Dette selskapet introduserte den 
«franske iinje» i skiutstyr i Norge . 
Eurosport bie solgt til Intersport for 
ca . ti ar siden . Alfa Produkter A/S var 
den forste norske bedriften som lan
serte storre sementror. Norcem kjo
pte dette seiskapet for syv-atte ar 
siden. Nor-Skiit A/S var ogsa deleier 
av Scandinavian Roadplast AB . Det
te selskapet lager termoplast til vei
oppmerking. Et storre svensk selskap 
kjopte Scandinavian Roadplast AB 
for ca to ar siden. - Vi er apne for nye 
ting . Det gjeider ogsa salg av virk
somheter. Forutsetningen er at tilbu
dene er gode nok. Det har vrert tilfel
iet med de selskapene som er solgt 
gjennom arenes lop , sier Asbj0rn Ro
ed i Nor-Skiit-selskapene. -

«Egenkapitalf inansiering og 
bsrsintroduksjon i USA» 

Hvilke muligheter foreligger og hvilke krav stilles for at norske bedrifter kan benytte seg av det amerikanske 
kapitalmarked? 

Seminaret er tilrettelagt av J0tulfinans AS i samarbeid med ledende amerikanske eksperter og representanter 
for norske bedrifter med virksomhet i USA. 

Foredragstemaene og gjennomgaelsen av et praktisk tilfelle (case study) vii gi en bred og aktuell introduksjon 
pa omradet. Seminaret retter seg spesielt til besluttningsfattere og radgivere for bedrifter som er etablert eller 
har planer om aktiv virksomhet i USA. 

Dato: 
Onsdag 23. mai 1984 

Sted: Hotel Continental, Oslo 
Seminarsprog: Engelsk og norsk 
Avgift: Kr. 2.500,-
Begrenset deltagerantall. 

Ncermere opplysninger og pamelding snarest. 

• 

:~~~~9~~:!NANS AS 
0162 Oslo 1. 
Tlf. 02/42 93 00. J. Dahl/A. Zernikow. 
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