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Bakgrund 

Intresset för tester och certifieringar inom näringslivet ökar. Det beror till stor del på den 

tekniska utvecklingen som gör det möjligt att i allt högre grad mäta medarbetarnas 

kompetens, men även på grund av lagstiftning och hårdare konkurrens som medför att 

företagen behöver kunna visa att de har kunniga, certifierade medarbetare.  Ett exempel är 

SwedSec AB som ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappers-

marknaden, där antalet certifierade medarbetare ökade med drygt 10 procent under 2010. 

Syftet med deras licensiering är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för 

branschen.1 En annan bidragande orsak till det ökade intresset för tester är att företag vill 

säkerställa att kompetenssatsningar ger avsedd effekt, för att kunna motivera ytterligare 

satsningar och avsätta medel till fortsatt utveckling.2 Tester ett bra sätt att visa att en 

utbildning haft avsedd effekt och att den lett till högre kompetens hos medarbetarna som 

därmed blivit mer produktiva och innovativa.  

Mitt eget intresse för tester väcktes när jag arbetade som utbildningsledare inom 

Länsförsäkringsgruppen. Under några år ansvarade jag för utvecklingen av interaktiva tester 

kopplade till diplomutbildningar för säljare och skadereglerare inom sakförsäkring, och 

arbetade intensivt med att bygga upp en testverksamhet från noll till drygt 3 000 tester per år. 

Testerna vi utvecklade användes på tre nivåer: dels som förtester eller diagnostiska tester inför 

utbildning på grundnivå. Förtesterna användes för att avgöra vilka delar i utbildning 

deltagarna behövde genomföra och vilka delar de redan hade tillräckliga kunskaper i och 

därmed kunde hoppa över. Eftertester användes som kunskapskontroll efter grundläggande 

utbildning inom försäkringsprodukter och juridik. De interaktiva examinationstesterna 

användes tillsammans med fallbeskrivningar vid diplomeringen av både säljare och 

skadereglerare. Testerna utvecklades i samarbete med testföretaget Enlight KS. Det var första 

gången jag kom i kontakt med ämnet testteori, och några funderingar som jag hade redan då 

var om det finns fler sätt att använda tester? Kan man använda tester som ett sätt att öva under 

utbildningens gång? Går det att göra roligare tester, kanske i spelform för att stötta lärandet 

och göra det mer lustfyllt? Kan man mäta informella kunskaper och attityder med hjälp av 

tester? När jag fick i uppgift att skriva en uppsats inom e-lärande tog jag chansen att 

undersöka en kompetensmatris och ett test för Handelsbankens medarbetare som min 

nuvarande arbetsgivare Xtractor precis har utvecklat.  
                                                            
1 http://www.swedsec.se/start, hämtat 2011‐01‐20 
2 Burvall, Olin och Ravskov (2006), s 92 
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Under intervjun med Handelsbanken tillkom den intressanta frågeställningen om att ta ett 

helhetsgrepp för att kvalitetssäkra kompetensutvecklingen i Handelsbanken. Jag valde då att 

även att utforska, dra slutsatser och ge rekommendationer om vikten av att utveckla ett 

ändamålsenligt kompetensverktyg. 

Testteori 

Definitioner av test 
Otaliga är de tester och prov som vi mer eller mindre tvångsmässigt utsätts för genom livet: 

läxprov, diagnostiska tester och nationella prov i grundskolan, högskoleprovet, körkortprovet, 

datakörkortet, certifieringstester i arbetslivet, psykologiska tester vid anställningsintervjuer 

och många, många fler. Men vilken är egentligen den korrekta definitionen av begreppet test 

eller prov? I Wikipedia definieras ordet prov som ett generellt namn för diagnostiska 

övningar, som används bland annat inom utbildning.3 Enligt EnlightKS4 är ett test en 

systematisk procedur för att observera en persons beteende, och för att beskriva det med hjälp 

av en numerisk skala eller ett klassifikationssystem. Ett annat sätt att uttrycka sig på är ”… att 

vi med talsystemets hjälp anger utpräglingsgraden av en viss egenskap hos objektet eller 

individer.” 5 Enligt Svenska akademins ordlista är test ett verktyg som används för att ta reda 

på om en person har kunskaper, färdigheter eller förmågor inom ett begränsat område. Ett 

verktyg som organisationer kan använda sig av för att följa upp och mäta utbildningsinsatser 

av olika slag.6 Som jag ser det är tester ett av många sätt att mäta kunskaperna och färdigheter 

hos individer för att säkerställa kunskapsnivån efter exempelvis en utbildningsinsats av något 

slag. 

Mätproblemet 
Testteoretikern David Magnusson menar att det finns ett mätproblem att ta hänsyn till vid 

tester: Det är stor skillnad på att mäta fysiska egenskaper och psykologiska variabler! 

Mätningar i praktiska sammanhang ger vanligtvis bestämda och entydiga resultat, exempelvis 

längd i centimeter eller vikt i kilogram. Magnusson menar att vi möter skaltekniska problem 

av en mer komplicerad natur när vi exempelvis vill mäta självständighet, attityder eller 

inlärningsförmågan hos en person, än när vi använder våra vanliga fysiska mätinstrument, 

som exempelvis ett måttband för att mäta ett längdhopp.  

                                                            
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Prov, hämtat 2011‐01‐19 
4 Föreläsning vid Medieinstitutet den 13 januari 2011, av Lise‐Lotte Apelgren, EnlightKS 
5 Magnusson 1961, s 17 
6 Burvall, Olin och Ravskov (2006), s 85 ‐ 92 
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De karaktäristiska egenskaperna för mätningar av rent psykologiska variabler är: 

1. Att en individs position anges som ett relativt värde. Det betyder att man jämför 

individer med varandra. 

2. Instrument för mätning på en intervallskala konstrueras med utgångspunkt från 

antagandet om normalfördelningen av mätningen hos en population av individer. Om 

en mätning ska vara meningsfull måste dessutom antagandena vara så sanna och 

riktiga som möjligt. 7 

Ett bra exempel på mätning av psykologiska variabler är personlighetstester av olika slag. 

Även tester som mäter förmågan att hantera kunder i en affärsverksamhet är exempel på tester 

som mäter psykologiska variabler. 

 

 

   Bild 1: Procentuell fördelning av frekvenser i en normalfördelning. 

Reliabilitet och validitet 
För att kunna åstadkomma så sanna och riktiga antaganden som möjligt måste frågorna i ett 

test kvalitetssäkras. Problemet med tillförlitliga testfrågor har två sidor:  

1. Validitet: Mätinstrumentet måste ge utslag för den egenskap som mätningen avser. 

Det betyder att ett test ska mäta data som anger utpräglingsgraden av den egenskap 

som var avsikten med mätningen. Det är nödvändigt att varje gång empiriskt pröva om 

instrumentet mäter den variabel som avsetts. Kännedom om validitetens storlek hos ett 

                                                            
7 Magnusson 1961, s 35 
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visst test är en nödvändig förutsättning för en meningsfull användning av de data som 

testet genererar.8 Ett enklare sätt att förklara validiteten hos en testfråga är: Svarar 

frågan på mätpunkten i testspecifikationen?9   

 

2. Reliabilitet: Testfrågan måste också ge ett tillförlitligt utslag för den egenskap som 

mäts. Utslaget måste vara reproducerbart och säkert oavsett vad som mäts. En fråga 

med hög reliabilitet kan jämföras med att mäta en sträcka med ett måttband av stål. 

Mätningarna ger då samma resultat oberoende av vilken person som utför mätningarna 

eller att de sker vid olika tillfällen.10 Ett enklare sätt att uttrycka sig på är att hög 

reliabilitet innebär att individer med rätt kunskaper ska kunna svara rätt på frågan. Den 

får inte vara vilseledande eller ostrukturerad.11 Även här är det nödvändigt med 

empiriska mätningar för att kunna använda data från testet på ett riktigt sätt.  

Kompetensteori 
Det finns många olika teorier om kompetens och hur den utvecklas i en organisation. En 

författare som har många genomtänkta idéer som bekräftar mina egna funderingar är Magnus 

Anttila. Enlig honom handlar kompetensförsörjning om att besvara fem frågor: 

1. Vilka förändringar står vi inför? 

2. Vilken kompetens behöver vi? 

3. Vilken kompetens har vi? 

4. Hur kan vi skaffa den kompetens vi behöver? 

5. Är vi på rätt väg?12 

Det finns ett tydligt samband mellan företagets samlade kompetens och företagets resultat, 

men det kan vara svårt att synliggöra sambandet i ekonomiska termer. Ett logiskt resonemang 

som kan bevisa detta är:  

”Vårt resultat baseras på att vi kan tillföra våra kunder ett värde i någon form. 

För att kunna tillföra detta värde måste vi gemensamt kunna lösa ett antal 

uppgifter. Vår förmåga att lösa dessa uppgifter är vår kompetens. Att utveckla 

vår kompetens är höja vår förmåga att lösa uppgifter så att vi kan tillföra våra 

                                                            
8 Davidsson 1961, s 77 
9 Föreläsning vid Medieinstitutet den 13 januari 2011 av Lise‐Lotte Apelgren, EnlightKS 
10 Davidsson 1961, s 78 
11 Föreläsning vid Medieinstitutet den 13 januari 2011 av Lise‐Lotte Apelgren, EnlightKS 
12 Anttila (1999), s 18 
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kunder ett ökat värde, alternativ lösa våra uppgifter till en lägre kostnad. Våra 

kunder kommer att belöna oss genom att betala ett högre pris och/eller visa 

större kundtrohet.”13 

Ett annat resonemang som tydliggör problematiken med att sätta kompetensfrågor högt på 

dagordningen i ett företag, är att kompetens utvecklas av sig självt.14 Människor är tänkande 

individer som drivs av att prestera bra resultat. När vi ställs inför nya problem försöker vi lösa 

dem.  Det innebär att utbildning ofta förskjuts från att fylla ett kompetensgap till att avhjälpa 

uppenbara kompetensbrister. Ett företag kan därför ha en ineffektiv kompetensförsörjning 

utan att det leder till någon katastrof på kort sikt. Men på lång sikt är det viktigt för företag att 

effektivisera och styra sin kompetensutveckling för att inte hamna på efterkälken. 

Mål och syfte 
Syftet med förstudien har varit att, på uppdrag av Xtractor, undersöka och visa på 

utvecklingsmöjligheter av Handelsbankens befintliga kompetensmatris utifrån litteratur, 

intervjusvar och egna reflektioner. Syftet har även varit att ge Handelsbanken tips inför sitt 

kommande arbetet med att kvalitetssäkra kompetensutvecklingen för hela banken, genom att 

visa på fler sätt för en organisation att arbeta systematiskt med att kvalitetssäkra sin 

kompetensutveckling. 

Frågeställningar 
Jag har utgått från följande frågeställningar: 

 Hur fungerar Handelsbankens kompetensmatris och kunskapstest idag? 

o Beskrivning av nuläget? 

 

 Hur kan matrisen och testet utvecklas?  

o Vad innebär en förändring och utveckling av den befintliga 

kompetensmatrisen?  

 

 Hur kan Handelsbanken kvalitetssäkra medarbetarnas kompetensutveckling? 

   

                                                            
13 Anttila (1999), s 19 ‐ 20 
14 Ibid, s 34 ‐ 35 
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Avgränsningar 

Förstudien beskriver inte några detaljerade tekniska lösningar. Det blir nästa steg i det 

fortsatta utvecklingsarbetet. Undersökningen ger förslag på tänkbara sätt att kartlägga och 

utveckla kompetens, men gör inte anspråk på att vara en heltäckande lösning. 

Metod 

Jag har genomfört förstudien med hjälp av metoden semistrukturerad intervju där jag ställt 

frågor till tre kunniga personer inom området. De har fått berätta relativt fritt, men jag har haft 

ett frågebatteri med tre huvudfrågor och 20 underliggande följdfrågor som jag styrt upp 

samtalen med, se bilaga 1. Jag har bemödat mig om att göra en kvalitativ intervju och tillföra 

ett djup i intervjusvaren genom att be intervjupersonerna att beskriva ett större sammanhang, 

och ställt anpassade följdfrågor för att kunna uppnå nya insikter under intervjuns gång.15 Jag 

spelade in alla intervjuer via iPhones applikation röstmemo och transkriberade svaren för att 

sedan bearbeta och analysera texten utifrån den litteratur jag ansåg relevant. Litteraturen jag 

utgått ifrån handlar bland annat om kompetensförsörjning i företag, pedagogik i arbetslivet, 

och grundläggande testeori. Jag har även använt relevanta källor på internet. Förstudien 

grundas därmed på tidigare kunskaper inom området. Jag har följt sju-stegs-modellen16 för att 

få en bra struktur på undersökningen och för att kunna hålla den röda tråden under arbetets 

gång. 

Under arbetets gång har jag besvarat den första frågeställningen i genom att göra en detaljerad 

beskrivning av nuläget. Dessutom har jag kopplat egna slutsatser till testteorier i litteratur och 

från föreläsningar, samt till intervjuer med kunniga personer hos Xtractor och Handelsbanken. 

Jag har även svarat på den andra frågeställningen, genom att analysera följderna av föreslagna 

förändringar utifrån egna erfarenheter, litteratur, internet och intervjusvar. 

 

Jag har haft stor nytta av mina erfarenheter som utbildningsledare inom försäkringsbranschen 

för att kunna dra relevanta slutsatserna utifrån materialet. Mina slutsatser och 

rekommendationer grundas också på de kunskaper som jag inhämtat under Medieinstitutets 

utbildning Pedagogik i Nya Medier, samt under kandidatutbildning inom Yrkespedagogik vid 

Stockholms Universitet.  

                                                            
15 Patel och Davidson 2001, s 77 
16 Burell och Kylén 2003, s 8‐11 
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Faktaredovisning 

Om Handelsbanken 
Handelsbanken (HB) grundades 1871, och är idag en av de ledande bankerna i Norden. Av 

bankens totalt 11 000 medarbetare finns cirka 4 000 i Sverige. Handelsbanken är en av 

Europas mest kostnadseffektiva banker och räknas idag som en av världens mest vinstgivande 

banker, med verksamhet i bland annat Tyskland, Frankrike, Baltiska staterna, Kina, Indien 

och USA.17 

Handelsbanken har sex regionbanker i Sverige. De har alla egna personalavdelningar som 

arbetar med kompetensutvecklig. Det finns även regionsansvariga och funktionsansvariga 

som jobbar med kompetensutveckling. I Handelsbankens decentraliserade organisation finns 

även en liten central kompetensvecklingsenhet (CKU) i Stockholm. 

CKUs verksamhet 
Den centrala kompetens utvecklingsavdelning (CKU) har idag sju medarbetare. CKU är inte 

en traditionell HR-avdelning som rekryterar personal, utan arbetar övergripande med lärandet 

i banken och fungerar även som support till regionbankernas personalavdelningar. De stöttar 

även bankkontoren ute i världen i olika HR-frågor. CKU ansvarar för vissa gemensamma 

utbildningar, exempelvis chefsutveckling och ett antal generella kurser som till exempel 

presentationsteknik. Alla utbildningar tas fram i både en svensk och en engelsk version. 

CKUs medarbetare har många olika roller: kursledare, utvecklare, förvaltare och 

administratörer. De står med andra ord för hela utbildningspaket från ax till limpa, och deras 

ambition är att försöka blanda e-utbildning med annat lärande.  

CKU deltar alltid vid upphandling och utveckling av e-utbildning, men är inte alltid 

projektledare eller initiativtagare. Deras roll är att ta in offerter och ger initiativtagarna i 

organisationen flera namn att välja mellan vid en upphandling.  Avdelningen är inne i ett 

expansivt skede och kommer att ta ett större ansvar för att kvalitetssäkra 

kompetensutvecklingen för alla medarbetare, enligt verksamhetsplanen för 2011.  

Handelsbankens introduktionsprogram 
CKU ansvarar även för Introduktionsutbildningen för nyanställd personal. Utbildningen har 

utvecklats i samarbete med Xtractor i form av en e-utbildning, och fungerar som ett stöd för 

ett omfattande självstudiematerial. CKUs rekommendation är att hela utbildningspaketet ska 

användas som ett komplement till de sex regionbankernas egna introduktionsprogram.  

                                                            
17 http://www.handelsbanken.com/ 2011‐01‐07 
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Utbildningspaketet ska ge nyanställd personal nycklarna till banken, vilket även är 

utbildningspaketets namn. Via en utbildningsportal visas vilka utbildningar som finns att 

tillgå: exempelvis instuderingsfrågor, kundcase och e-utbildning. Portalen är tänkt som ett 

smörgåsbord där nyanställda medarbetare fritt kan välja i vilken ordning de ska genomgå 

utbildningen. Det innebär att medarbetarna går sin individuella väg genom utbildningen med 

hänsyn till vilka arbetsuppgifter som först ska läras in. Medarbetare i kassakundtjänst börjar 

exempelvis med att lära sig ta hand om kunderna, och alla rutiner kring säkerhet och 

hantering av id-kort.  

Handelsbankens kompetensmatris 

Bakgrunden 
Bakgrunden till kompetensmatrisen var att Cecilia Mild från CKU, såg en inbyggd 

motsättning i Handelsbankens verksamhet: funktionsägare och produktägare inom banken vill 

sälja sina nya produktlösningar, medan bankkontoren bromsade och menade att kunderna inte 

behövde alla nyheter. Ofta uppstod interna missförstånd om att kontorspersonalen saknade 

kompetens att sälja in nyheterna. I själva verket hade personalen hög kompetens, eftersom de 

ofta lyckades väl i säljmötet, då de lyssnade på kunderna och erbjöd de lösningar som 

kunderna frågade efter. För att komma runt problematiken och även för att möta det stora 

kompetensbehovet hos nyanställda medarbetare, utvecklades introduktionsutbildningen. Inför 

satsningen tänkte Cecilia att: 

”… det måste finnas något sätt att effektivisera lärandet vid den här storleken på 

utbildningssatsningar. Alla är ju individer med olika kompetensbehov. Istället 

för en obligatorisk tretimmars e-utbildning där alla ska gå igenom allting, måste 

det finnas en bättre lösning. Det viktiga är egentligen att de har kunskaperna, 

inte att de går utbildningen.” 

Hon fick se en lösning som Xtractor utvecklat för en annan kunds räkning, där deltagarna fick 

göra ett självtest innan själva utbildningen, som sedan anpassades till deltagarnas behov. 

Hennes första tanke var att det borde gå att utveckla en liknande modell för Handelsbanken. 

Xtractor fick uppdraget och tillsammans utvecklade de Handelsbankens kompetensmatris. 

Så här fungerar matrisen 
Eftersom medarbetarna har olika förkunskaper och ofta kommer från andra delar i 

verksamheten så startar hela utbildningsprogrammet med kompetensmatrisens självskattning 

och ett självtest. Modellen går ut på att medarbetarna skattar sin egen kompetens med hjälp av 
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en matris som innehåller åtta aktuella kompetensområden. Matrisen innehåller fyra 

kompetensnivåer för varje område: nivå ett till fyra, där nivå ett motsvarar mycket låga 

kunskaper och nivå fyra innebär att man har expertkunskaper inom området. Skattningen ska 

göras helt och hållet på egen hand, och blir förhoppningsvis både roligt och lärorik för 

medarbetarna. Vissa medarbetare kommer troligen att skatta sig själva väldigt högt för att 

sedan upptäcka att deras kunskaper inte var tillräckliga för att klara av frågorna i testet, medan 

andra kanske skattar sig själva för lågt.  

 

Bild 2: En självskattning inleder Handelsbankens kompetensmatris. 
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Bild 3: Resultatet av en självskattning. 

När medarbetarna har skattat sin kompetens får de göra ett interaktivt test i eStudio. Testet 

genererar en kompetensmatris som visar vilka eventuella kompetensgap som finns och vilka 

delar i utbildningen den enskilde medarbetaren behöver genomföra. Kompetensmatrisen ska 

fungera som ett verktyg i lärandet, och syftet är att erbjuda medarbetarna ett nytt sätt att lära. 

Handledare tar huvudansvaret för den praktiska utbildningen, som att exempelvis lära 

nyanställda medarbetare hur en utlandsbetalning går till. 
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Bild 4: Resultatet av självskattning och test. Det mörkblå området visar faktiskt kompetens utifrån testresultatet och kan 

enkelt jämföras med det ljusgrå området som visar självskattningen. 

Självtest 
Självtestet består av åtta kategorier med tio frågor per kategori. I varje testversion slumpas 

fem av tio frågor fram per kategori, och tanken är att testet ska visa i vilka delar deltagaren 

behöver komplettera sina kunskaper. Kompetensområdena i testet är desamma som i 

självstudiematerialet där områdena beskrivs detaljerat, och därför finns inte någon 

beskrivning av de åtta kategorierna i själva testverktyget. Testresultatet visas per kategori där 

deltagaren får veta hur många rätt han hade per kategori, exempelvis två av fem möjliga rätt. 

Dessutom visas ett meddelande, exempelvis: du behöver lära dig mer om betalningar. Då kan 

deltagaren gå tillbaka i materialet och lära sig mer om just det området, se även tabell 4 ovan.  

Den här delen av verktyget är inte riktigt färdigt än, en tydligare utskrift av kompetens-

området och resultatet håller på att utvecklas.  

Inget kontrollverktyg 
Vid introduktionen av verktyget informeras tydligt om att testet inte lagras och att cheferna 

inte på något sätt kan se resultatet. Informationen i utbildningen betonar att verktyget ska vara 

ett hjälpmedel för medarbetarna och inte ett kontrollverktyg för cheferna eller handledarna. 
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Tester för kunskapskontroll kan utvecklas på andra sätt enligt Cecilia, exempelvis genom 

Xtractors verktyg eQuest eller genom att byggas in i e-utbildningarna. Kompetensmatrisen 

ska enbart vara ett nytt inspirerande sätt att lära sig på. Meningen är skapa ett stort förtroende 

mellan medarbetaren och handledaren så att alla ska våga be om hjälp och få möjlighet att lära 

sig mer om de misslyckas vid testet. Ingen ska behöva skämmas för sitt resultat.  

Kompetensmatrisen kommer att bli tillgänglig för cirka 4 000 personer vid de sex 

regionbankerna, men riktar sig enbart nyanställda medarbetare och deras chefer. Tips och råd 

till handledarna ingår i utbildningspaketet när det gäller kundcasen. Dessutom kommer 

utbildningsportalen att innehålla checklistor till handledarna. De kommer även att kunna läsa 

på om lärstilar via utbildningsportalen. Kompetensmatrisen kommer att fungera som ett 

komplement till regionbankernas egna introduktionsutbildningar och handledarträffar.  

Utvärdering 
Kompetensmatrisen kommer att utvärderas genom enkäter i eQuest som skickas till alla 

nyanställda som gått utbildningen, samt deras handledare och chefer. Utvärderingen kommer 

att ske cirka sex månader efter introduktionen av matrisen. Dessutom lyssnar CKU på 

deltagarnas och handledarnas synpunkter löpande under tiden, och kan själva mycket lätt 

uppdatera kompetensmatrisen, eftersom de äger och administrerar verktyget.  

Om testfrågorna 
Deltagarna måste skatta sig själva innan de kan få tillgång till testet. Själva testets 

konstruktion ligger på en enkel nivå, och testets alla kategorier är jämnstora och därmed jämnt 

viktade. Alla frågor har samma poäng, och ingen fråga väger tyngre än någon annan fråga. 

Det beror på att testet är ett självtest och inte ska användas vid en certifiering som kräver en 

mer avancerad testkonstruktion, där kategorier och frågor ska viktas för att spegla 

utbildningens innehåll. Testfrågorna är konstruerade enligt Xtractors frågemallar. Inga större 

förändringar har gjorts förutom några plug-ins i form av swf-filer som innehåller 

programmering för att utökas eStudios funktionalitet. Det sker genom att en swf-fil laddas 

med ett xml-dokument som beskriver frågans kategori och även poängen per fråga. Flera 

testversioner skapas genom att fem frågor av tio per kategori slumpvis tilldelas varje 

testversion. 
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Bild 5: Exempel på testfråga som besvarats felaktigt. 

Uppdateringen av testet kommer att ske årsvis, och blir troligen inte så resurskrävande 

eftersom slutversionen av testet inte innehåller så mycket grafik, det blir ungefär en bild per 

kompetensområde. Handelsbanken har köpt in verktyget och utbildningen ska förvaltas av 

CKU, som ska implementera det i Sverige under våren 2011. Även de kundcase som ingår i 

utbildningspaketet behöver ses över årligen, och det blir troligen Cecilias ansvar under det 

kommande året.  

Förväntad effekt 
Den förväntade effekten av kompetensmatrisen är huvudsakligen att deltagarna ska få ett nytt 

sätt att lära sig på. Det finns inte någon uppskattning i kronor och ören, och Cecilia (CKU) 

menar att det är jättesvårt att kunna göra en bedömning av effekten. De har givetvis haft 

tillgång till en referensgrupp vid utvecklingen av matrisen, men inte haft några krav på att 

visa upp en kostnadsinbesparing på grund av verktyget. Cecilia säger att de är lyckligt lottade 

inom CKU eftersom de inte behöver äska pengar till sin verksamhet, utan kostnaderna slås ut 

på hela organisationen. Om självtesten blir populära så kommer många att höra av sig till 

CKU och vilja använda dem i fler sammanhang. Den effekten har hon börjat se när det gäller 

frågeverktyget eQuest. När det gäller kompetensmatrisen betonar hon att det enbart ska vara 
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en slags diagnos, ett verktyg för den enskilde medarbetaren att använda innan de genomför en 

utbildning. Det är inte ett testverktyg som cheferna ska kunna använda för att hålla koll på 

medarbetarnas kompetens.  

Cecilia kan tänka sig att kompetensmatrisen blir ett nytt och roligare sätt att lära sig på. Det 

blir ett effektivt sätt att individanpassa sin egen utbildning. Om nyanställda medarbetare i 

genomsnitt bara behöver gå tre av fem utbildningar så innebär det betydande kostnads-

inbesparingar. Men det viktiga är att det inte finns något tvång att genomgå alla utbildningar, 

och Cecilia säger: 

”Det finns inget värre än att säga till någon: du måste gå de här tio e-

learningkurserna, och sedan sitter deltagarna och klickar sig igenom, fast de 

redan har kunskapen. Inget tvång och att det känns nyttigt är det viktigaste för 

oss.” 

Diskussion 

Kompetensmatrisen 
Eftersom matrisen precis ska introduceras i organisationen har CKU inte hunnit få in några 

synpunkter från medarbetarna än. En referensgrupp har givetvis testat verktyget och lämnat 

förslag på förbättringar. Exempelvis har kompetensmatrisen redan förtydligats så att det 

framgår vilka värden i diagrammet som är faktiska och vilka som är uppskattade. En 

kommande förbättring skulle kunna vara att återkopplingen efter självtestet ska ge 

läsanvisningar till exakt det material medarbetaren behöver läsa på, enligt Cecilia. Själv 

saknade jag beskrivningar av varje kompetensområde i verktyget. Även om det finns ett 

självstudiematerial som beskriver detta, så skulle verktyget bli mycket tydligare om det 

exempelvis var möjligt att få beskrivningar av varje kompetensområde i form av klickbar text 

och pop-up-rutor. En beskrivning av de olika kompetensnivåerna (nivå 1 till 4) saknas också, 

och skulle med fördel kunna visas på samma sätt för att förtydliga innebörden av de olika 

kompetensnivåerna för deltagarna.  

Jag tycker att man borde använda enkel grafik och speaker för att ge verktyget ett ordentligt 

lyft. Det handlar ju om en introduktion för nyanställda medarbetare och är därför ett gyllene 

tillfälle att skapa en positiv bild av företaget. Visserligen medför det att uppdateringen av 

matrisen upplevs som lite besvärligare av CKUs medarbetare, men jag tror att det är en 

tröskel som de snabbt passerar när de kommer igång och börjar använda eStudio. Det finns 
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många bra tips på enkla lösningar som man kan hitta gratis på internet. Ett inspirerande 

exempel är vinnaren av Articulate Guru Award 2010, som visar hur man med dramaturgi, 

pedagogik och enkel grafik kan skapa en riktigt intressant inledning till en utbildning. Den 

innehåller även ett självtest som kan inspirera till vidareutveckling av Kompetensmatrisen.18   

 
Bild 6: E-utbildning med tre olika ingångar. Första bilden leder till en utbildning om diabetes,  
andra till ett självtest (assessement) och tredje leder till tips på förebyggande åtgärder. 

 
Bild 7: Tipsen förstärks med pedagogiska bilder av hög kvalitet.  

                                                            
18 http://www.articulate.com/blog/and‐the‐winners‐of‐the‐2010‐articulate‐guru‐awards‐are/ hämtat 2011‐01‐
21 
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Utveckla testet 
Testutvecklingsprocessens tre faser: design, frågekonstruktion och utprövning är en bra 

ledstång att hålla sig i när ett test ska utvecklas, oavsett om det är ett enkelt självskattningstest 

eller ett mer omfattande certifieringstest.19 Det finns en rad kunskapskriterier som är till stor 

hjälp även vid tillverkningen av enkla test, allt för att säkerställa att testet verkligen mäter rätt 

kunskaper. Kunskapskriterierna vid testutveckling ska beskriva:  

 testets mätområde,  

 syftet med testet,  

 hur resultatet av testet ska användas,  

 målbeskrivning av vad utbildningen och testet ska leda till,  

 vilken målgrupp testet ska vända sig till,  

 vilken kognitiv nivå testet ska motsvara samt  

 vilken svårighetsnivå testfrågorna ska ha.  

Andra viktiga frågor som ingår i testtillverkningen är testets design, viktningsprocessen och 

att besluta vilken typ av test som passar bäst i sammanhanget.   

Testfrågorna i kompetensmatrisen har utvecklats på en enkel nivå där testets alla kategorier är 

jämnstora och därmed jämnt viktade. Enligt Cecilia har de inte lagt så mycket möda på att 

utveckla frågorna, eftersom det enbart handlar om ett självtest och inte en certifiering. En 

svårighet som de ändå har brottats med har varit att ställa bra frågor. Ett förslag på utveckling 

av testet vid en kommande översyn är att upprätta en testspecifikation tillsammans med alla 

ämnesexperter som utvecklat testfrågorna.  Då stämmer man av att varje ämne får ett relevant 

utrymme i kompetensmatrisen. Kanske finns det något ämne som väger tyngre och därmed 

behöver större utrymme i testet? Fördelen med att samla alla ämnesexperter till ett gemensamt 

möte är att de kan lyfta blicken tillsammans och se sitt eget ämne i ett större sammanhang. Då 

blir det lättare att begränsa och koncentrera sitt eget ämne, som ju alltid är det viktigast ur 

expertens eget perspektiv.20 En annan fråga att ta ställning till i testspecifikationen är det 

totala antalet frågor. Min åsikt är att testets tillförlitlighet ökar väsentligt om det totala antalet 

frågor utökas, eftersom fem frågor omöjligen kan spegla ett så stort kompetensområde som 

exempelvis Kundmötet. Det betyder att fler testfrågor behöver tillverkas, och då kan det även 

                                                            
19 Föreläsning vid Medieinstitutet den 13 januari 2011, av Lise‐Lotte Apelgren, EnlightKS 
20 Ibid 
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vara läge att omarbeta hela testet utifrån testtillverkningsprocessens olika steg: design, 

frågekonstruktion och utprövning.21 

När det gäller frågornas validitet och reliabilitet är det möjligt att göra mätningar med hjälp av 

statistik som visar hur många som svarade rätt på en fråga och hur många som svarade fel, 

satt i relation till individernas eget testresultat. Om exempelvis många personer med hög 

totalpoäng svarar fel på samma fråga kan man misstänka att den har låg reliabilitet. Den kan 

innehålla språkliga fel, eller andra oklarheter som försvårar förståelsen av frågan. 

Testfrågornas validitet kan mätas genom observationer, exempelvis kan ett högt testresultat i 

Kundmötet sättas i relation till upprepade mätningar av kundnöjdheten hos medarbetarens 

kunder. Allt det här talar för att Handelsbanken bör spara testresultatet för att lättare kunna 

utveckla testfrågornas reliabilitet och validitet.   

Ett nytt sätt att lära 
Initialt har Handelsbanken valt att inte lagra testresultaten, matrisen är tänkt att vara ett 

hjälpmedel för medarbetaren. Det är inte meningen att chefen ska gå in och kunna kontrollera 

medarbetarna bakvägen, betonar Cecilia. Deltagarna ska känna sig trygga och kunna använda 

testet utan att behöva skämmas för resultatet. Kompetensmatrisen kommer troligen att 

användas för fler målgrupper i framtiden, som ett inspirerande sätt att mäta kunskaper och 

hjälpa medarbetarna att se svagheter i sin egen kompetens och ge förslag på vad de behöver 

lära sig mer om. Ett diagnostiskt verktyg som fungerar utmärkt för att identifiera 

kompetensgap och åtgärda dem på ett enkelt sätt, enligt Cecilia.  

Jag håller verkligen med om detta, och tycker att CKU på ett mycket insiktsfullt sätt 

introducerat kompetensmatrisen som en renodlad självskattning med tillhörande självtest. Det 

är bra att avdramatisera kompetensskattningar, eftersom det annars kan skapa en motvilja hos 

medarbetarna mot att bli granskade av cheferna och även en rädsla att avslöja sina bristande 

kunskaper. Medarbetarna behöver lite tid på sig för att vänja sig vid nya verktyg och 

arbetssätt, för att inte uppleva kompetensskattningar och test som hotfulla eller 

integritetskränkande. Men jag tror också att det är viktigt att organisationen sedan tar nästa 

steg och utvecklar ett IT-stöd för kompetensmätningar för att kunna styra företagets 

kompetensutveckling och -försörjning. Det är förmågan att styra kompetensförsörjningen som 

är avgörande för verksamheters fortsatta framgång och överlevnad.22  

                                                            
21 Föreläsning vid Medieinstitutet den 13 januari 2011, av Lise‐Lotte Apelgren, EnlightKS 
22 Anttila (1999), s 33 
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Ett gott exempel 
Ett företag som lyckats med att sätta kompetensfrågan högst upp på dagordningen och idag 

tillämpar ett kompetensverktyg fullt ut, är Kinnarps kontorsmöbler. Genom en konkret 

uppskattning av företagets kompetensbristkostnader för snart tio år sedan, fick ledningen upp 

ögonen för vilka belopp det rörde sig om, och kunde fatta beslut om att satsa fullt ut på att 

utveckla ett kompetensverktyg. Ett antagande som låg till grund för satsningen var att ett 

kompetensgap hos en medarbetare kostade 500 kr per månad lågt räknat. Bristande kunskaper 

i exempelvis Officepaketet som kunde medföra att medarbetarna jobbade tre timmar extra per 

månad. Eller att en arbetare i linjen orsakade ett produktionsstopp på grund av kunskapsbrist, 

men i det fallet räckte 500 kronor inte långt. Det betydde att om varje medarbetare hade ett 

gap så kostade det hundratusentals kronor varje månad för företaget, lågt räknat. I efterhand 

har det visat sig att det fanns många fler kompetensgap, och totalt sedan starten 2003 har 

Kinnarp kunnat identifiera och avhjälpa 71 miljoner kompetensgap med hjälp av sitt 

verktyg.23 I det perspektivet är kostnaden för att utveckla och administrera ett verktyg 

försvinnande liten.  

En solskenshistoria i sammanhanget är den arbetsledare i produktionen hos Kinnarp som satte 

upp alla sina medarbetares kompetensprofiler på anslagstavlan i fikarummet. Han visade 

öppet alla medarbetares kunskaper, både brister och överkompetenser på ett enkelt sätt. Även 

förslag på åtgärder för att avhjälpa bristerna (utan att gå på kurs) fanns med, exempelvis att 

arbeta bredvid en erfaren medarbetare några dagar. När han någon vecka senare ville gå 

igenom listan vid ett avdelningsmöte visade det sig att mer än hälften av bristerna redan var 

åtgärdade av medarbetarna själva! Ett bevis på att kunskap utvecklar sig själv och att det går 

mycket snabbare när alla vet vad som ska göras. En framgångsfaktor är att Kinnarps har varit 

måna om att skapa en känsla av att initiativet ska komma underifrån, och att verktyget är ett 

hjälpmedel för att avhjälpa kompetensgap. Det får inte upplevas som om överheten 

kontrollerar medarbetarna, för att peka ut vilka som har underkompetens vid exempelvis en 

omorganisation. Idag har chefer och medarbetare sett vilket lyft arbetet har givit 

verksamheten. Därför är kompetensutveckling mycket högt prioriterat i verksamheten.24 

En större utmaning 
Handelsbanken står precis inför utmaningen att ta ett större ansvar för att kvalitetssäkra 

medarbetarnas kompetensutveckling enligt sin verksamhetsplan för 2011, och behöver 

                                                            
23 Föreläsning vid Medieinstitutet den 20 januari 2011, av Martin Liberg, Kinnarps Kontorsmöbler. 
24 Ibid 
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troligen både hitta riktigt bra argument och en optimal modell för det arbetet. Cecilia tror att 

modeller med Gap-analyser är för resurskrävande rent administrativt, och att de 

kompetensverktyg hon tittat på hittills är för komplicerade och inte tar hänsyn till det 

informella lärandet. Jag håller med henne om att det inte behövs några revolutionerande nya 

teorier eller metoder utan att det istället handlar om att synliggöra, systematisera och förstärka 

den naturliga ofta osynliga kompetensförsörjningen.25 Hur bra är en kundtjänstmedarbetare i 

kundmötet egentligen? Och vilket är det bästa sättet att avhjälpa kompetensbrister på? Enkla 

åtgärder som att gå i en erfaren kollegas fotspår några dagar är ofta den bästa lösningen enligt 

Kinnarps modell.26 En möjlig lösning för Handelsbanken är att integrera sitt nuvarande LMS 

med ett skräddarsytt kompetensanalysverktyg, som exempelvis kan användas för att kartlägga 

medarbetarnas kompetens, och skapa individuella utvecklingsprogram medarbetarna. Möjlig-

heterna är oändliga och det gäller verkligen att bestämma omfattningen av ett nytt 

kompetensverktyg utifrån målet för hela satsningen. 

Slutsatser och rekommendationer 
 

Slutligen vill jag sammanfatta den här studien med några rekommendationer till 

Handelsbanken inför framtiden: 

 Vidareutveckla kompetensmatrisen så att den kan stå för sig själv. Min 

rekommendation är att Handelsbanken gör en översyn av både självskattningen och 

testet som ingår i kompetensmatrisen efter en lämplig testperiod, och omarbetar 

matrisen utifrån testtillverkningsprocessens tre steg. Överväg alla de tips och råd som 

finns under rubriken Diskussion, för att ytterligare förfina kompetensmatrisen! 

 

 Utveckla ett komplett verktyg för att kvalitetssäkra kompetensutvecklingen i 

banken. Jag rekommenderar Handelsbanken att genomföra benchmarking med andra 

företag som kommit en bit på väg i arbetet med att styra kompetensförsörjningen. Titta 

exempelvis på hur Kinnarps har utvecklat sin modell, och ta tillvara det som stämmer 

bäst överens med den egna verksamheten. Även nyare verktyg kan vara intressanta att 

undersöka. Xtractor håller exempelvis på att utveckla en ny användarvänlig 

applikation för iPad och mobiltelefon som handlar om självskattning inför 

                                                            
25 Attila (1999), s 24. 
26 Föreläsning vid Medieinstitutet den 20 januari 2011, av Martin Liberg, Kinnarps Kontorsmöbler. 
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medarbetarsamtalet.  

 

 Beräkna kompetensbristkostnader för att konkret visa på vad det kostar varje 

månad som medarbetarna inte utvecklar sin kompetens, enligt tidigare exempel från 

Kinnarp. Visa även med siffror vilka kostnadsinbesparingar exempelvis en 30 procent 

mer effektiv introduktionsutbildning ger. Räkna om allt till pengar, för att lättare få 

medel vid kommande kompetenssatsningar.  

 

 Sist men inte minst: ta hjälp av experter. Xtractor är en leverantör som ligger långt 

framme när det gäller att utveckla helhetslösningar. De kan bistå med expertkunskaper 

vid analys, utveckling och implementering av stora utbildningssatsningar. När det 

gäller testutveckling är EnlightKS en av de främsta leverantörerna i Sverige, med 

expertkunskap inom testdesign, frågekonstruktion och utprövning av tester. Även om 

det kan verka dyrt att anlita experter är det enligt mina erfarenheter mycket värt att 

slippa uppfinna hjulet två gånger, och att kunna ta tillvara erfarenheter som andra gjort 

i liknande projekt. Det underlättar och snabbar ofta upp arbetet som annars kan kännas 

överväldigande i början av en utvecklingsprocess. 

 

 
 

Bild 8: Avgörande fråga vid kompetenssatsningar.27 

 
                                                            
27 http://www.articulate.com/rapid‐elearning/help‐your‐client‐see‐e‐learning‐from‐a‐different‐perspective/, 
hämtat 2011‐01‐26 
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Sammanfattning 

Kompetensmatrisen 

Att använda tester och självskattningar som en del av lärandet i en organisation är ett mycket 

bra grepp för att skapa engagemang och variation kring medarbetarnas kompetensutveckling. 

Handelsbankens kompetensmatris är ett utmärkt exempel på en lösning som stöttar det 

synsättet. I den här studien har jag visat på flera utvecklingsmöjligheter av matrisen som 

precis introducerats i deras verksamhet. Min förhoppning är att banken kommer att ha nytta 

av dessa tips och råd, vid en kommande utvärdering av kompetensmatrisen.  

Kompetensutveckling 

När det gäller att utveckla en lösning för att kvalitetssäkra kompetensutvecklingen i Handels-

banken tror jag att det är viktigt att ta steget fullt ut och satsa på en helhetslösning. 

Självskattningar, självtester, formell utbildning, informellt lärande, olika typer av tester och 

certifieringar bildar en helhet som stöttas av ny teknik, genomtänkt pedagogik och upp-

fattningen om det livslånga, livsvida lärande.28  Inför den utmaningen är min viktigaste 

rekommendation att inte uppfinna hjulet två gånger. Benchmarking och expertkunskaper är 

ovärderliga framförallt i början av utvecklingsarbetet, men också som stöd under hela 

processen. 

 

 

Bild 9: Det livslånga lärandet. 

   

                                                            
28 Ellström & Hultman (2004), s 9 
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Intervjufrågor 

 

1. Berätta om bakgrunden till att kompetensmatrisen utvecklades! 

a. Problem som skulle lösas?  

b. Målet och syftet? 

c. Målgruppen? 

 

2. Hur ser den ut idag?  

a. Uppstartskede? 

b. Hur går skattningen till? 

c. Dokumentation? Finns klargörande illustrationer? 

d. Arbetssätt? Chefer – medarbetare? 

e. Förväntat resultat? I kronor? 

f. Hur mäts resultatet?  

g. Hur ser testet ut?  

i. Testspecifikation? 

ii. Viktade frågor?  

iii. Multiple choice? Annan lösning? 

iv. Finns flera testversioner? 

v. Uppdatering årligen? 

 

3. Ser du några utvecklingsmöjligheter? Om ja, vilka i så fall? 

a. Nästa steg? 

b. Fler användningsområden? 

c. Fler målgrupper? 

d. Förbättringsområden? 

e. Benchmarking? 

f. Tänkbara effekter? 
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