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Sammendrag 

Forfatter: Runar Salomonsen Dankel 

Tittel: Selvrapportering: en feilkilde? Et studie av selvrapportering og teamroller i 

flerkildevurdering. 

Veiledere: Knut Inge Fostervold  

Ekstern veileder: Andreas Kolstø 

Dette studiet ser primært på tre problemstillinger. 1. Er det mulig å bruke et 

teamrolleverktøy i flerkildevurdering. 2. Er det samsvar mellom rollen fra 

selvrapporteringen og medarbeiders vurdering. 3. Er det sammenheng mellom 

produktivitet og diskrepansen i selvrapportering og andres vurdering? Det kom ikke 

frem noe evidens som går mot bruken av teamrolleverktøy i flerkildevurdering. Det 

antas heller at det er ønskelig for å få resultater som er sammenlignbare med andre 

avdelinger og bedrifter. Det var 20% samsvar mellom rollene fra selvvurderingene og 

medarbeidernes vurderinger. Medarbeiders vurdering av leders teamrolle predikerte 

produktivitet bedre enn leders selvvurdering. Da med r=,390 (p=,020) for 

medarbeiders vurderte primærrolle i 2007 og r=,406 (p=0,16) i 2008. Dette på 

avdelingsnivå. Selvrapporteringen predikerte synkende produktivitet opp mot 

primærrollen på individnivå, r=-,170 (p=,009). På bakgrunn av dette ble det 

konkludert med t det er ønskelig å ha hovedfokus på andres vurdering, enn på 

selvvurdering. Det ble antatt at det er for mange andre faktorer som spiller inn på 

selvvurderingen og at dette gjør den mindre valid som et mål på produktivitet. 

Studiet ble utført på bakgrunn av en større intern undersøkelse utført av Human 

Content AS for en finansiell bedrift. Human Content samlet er rettighetshaver til 

metodene og datamaterialet og har også stått for innsamlingen.  
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1. Introduksjon 

Gjennom tidene har mange store personer fått sitt navn skrevet ned i historiebøkene. 

Det være seg alt fra Nelson Mandela, Julius Caesar eller Napoleon Bonaparte til Josef 

Stalin, Leiv Erikson eller Gro Harlem Bruntland. Et felles trekk med mange av disse 

er at de sto i spissen for noe. De ledet. Som ledere er de også symboler for noe større. 

Nelson Mandela og kampen mot apartheid er for eksempel noe som gjerne assosieres 

med hverandre. Dette gjelder også i mindre skala som for eksempel Gro Harlem 

Brundtland og statsministerstillingen i Norge, og daglig leder for en bedrift som ofte 

anses som bedriftens ansikt utad. Ordet leder dekker altså et stort spekter. 

Nå til dags brukes ordet leder som regel om en som har overordnet ansvar i en 

organisasjon - gjerne som en profesjon. De som får jobben som leder trer inn i rollen 

og det forventes at de skal lede organisasjonen og skape vekst. Med andre ord 

forventes det resultater fra deres lederskap. Resultatene måles gjerne gjennom 

ansattes tilfredshet, omsetning eller kundetilfredshet, for å nevne noe. Bedriftene er 

som regel interessert i å vokse mest mulig og dermed er det viktig å ansette den 

lederen som er best skikket til jobben. Hvordan finner vi så denne lederen? Hva skal 

vi se etter? Er det da slik at egenskapene hos lederen bestemmer tilfredsheten? At 

lederens karisma skaper høyere omsetning? At lederskapet er en indre kvalitet, en 

egenskap eller et trekk hos en enkelt person? 

D. R. Forsyth (2006) hevder at lederskap ikke er en egenskap eller et trekk, men 

prosesser som et individ fører oss gjennom på vei mot målet, gjennom organisering, 

delegering, koordinering, støtte eller motivering. Disse handlingene kan deles inn i 

fem prosessuelle hovedgrupper: resiproke, transaksjonelle, transformerende, 

samarbeidende, og adaptive prosesser. Resiproke prosesser er interaksjonen mellom 

leder og de som ledes. Altså påvirkes leder også. Påvirkningen er gjensidig. 

Transaksjonelle prosesser er selve samarbeidet hvor tid, arbeid, erfaring og 

ferdigheter utveksles. Transformerende prosesser endrer motivasjonen, tilliten, 

selvsikkerheten og tilfredsheten. Endring oppnås gjerne gjennom 

samarbeidsprosesser hvor påvirkning fremfor makt er sentralt, og ved å tilpasse og 
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tilrettelegge ved adaptive eller målorienterte prosesser. Altså betraktes lederskap som 

noe interpersonlig og ikke intrapersonlig. Det skjer noe mellom leder og ansatt. 

Lederskap kan da sees på som en fasilitering av prosesser. 

I følge Forsyths perspektiv veileder en god leder altså sin gruppe mot målet gjennom 

prosessene nevnt ovenfor. Hva gjør så en leder for å skape disse prosessene? I Ohio 

State University Leadership Studies ble det kartlagt hvilken adferd forskjellige ledere 

fra militæret og organisasjoner hadde. Kartleggingen foregikk ved at underordnede 

rapporterte hvilken adferd de kjente igjen fra sine ledere. Faktoranalyse ble så brukt 

for å identifisere felles komponenter og faktorer i lederadferden. De fant at 80 % av 

variasjonen i observert adferd kunne plasseres i to forskjellige faktorer eller grupper: 

målorientert eller relasjonsorientert lederskap (Fleishman, 1953). En målorientert 

leder vektlegger å være tydelig på sine krav og er kritisk til dårlig arbeid. 

Målorienterte ledere kan dermed antas å promotere transformerende prosesser ved å 

være tydelige gjennom tilrettelegging for høyest produktivitet gjennom adaptive 

prosesser. Følgelig vil transaksjonelle prosesser være mer preget av vurdering av 

arbeidet, overvåkning og delegering. En relasjonsorientert leder, derimot, vil ha fokus 

på det sosioemosjonelle og på miljøet, og kan antas å støtte seg mer på 

samarbeidsprosesser og transformerende prosesser ved å undersøke om de ansatte 

trives og er motiverte. Dermed er den resiproke prosessen muligens mer bevisst hos 

den relasjonsorienterte leder.  

Ved å gruppere prosessene i målorientert eller relasjonsorientert får vi to forskjellige 

kategorier av lederegenskaper. Det er de samme prosessene som ligger til grunn, men 

måten og tidspunktet de brukes på er antakelig forskjellig. Å undersøke adferd gir et 

annet bilde enn om en hadde bedt dem beskrive sin leder som person. Da kunne for 

eksempel en målorientert leder være en person som ønsker mye kontroll eller er 

utadvendt på en måte som gjør at han eller hun ikke er redd for å si i fra. Alternativt 

kunne det være en leder som er meget samvittighetsfull slik at oppgaver og tidsfrister 

overholdes. En relasjonsorientert leder kunne bli beskrevet som en varm og åpen 

person, som er emosjonelt stabil nok til at han/hun kan møte sine medarbeidere på en 

utadvendt måte som skaper tillit. Dette vil være beskrivelser som sier mer om lederen 
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som person. Disse personlige egenskapene vil selvfølgelig ha innvirkning på 

lederskapet, men vil være mindre spesifikke enn adferdsbeskrivelsene. 

Noe av det som er interessant med Ohio State University Leadership Studies er deres 

bruk av andres vurdering. De ba personer som har blitt ledet om å klassifisere deres 

lederes adferd, ikke lederen om å beskrive sin egen adferd. Lederens effekt på sine 

ansatte og deres opplevelse blir da i fokus, fremfor leders intensjon og 

selvoppfattelse. Andres vurdering er altså en metode for å søke etter forskjellige typer 

lederskap på. En annen metode som kan brukes for å kartlegge lederskap på er 

selvrapport. Be en leder om å beskrive seg selv som person. Den de er vil ha en 

betydning for hvordan de leder. Deres generelle personlighet vil ha innvirkning på 

spesifikke situasjoner som for eksempel arbeidslivet. Med andre ord er personlighet 

en av faktorene som påvirker. 

1.1 Personlighet 

Kontroll, utadvendthet, åpenhet, stabilitet og samvittighetsfullhet er begreper vi 

forbinder med personlige egenskaper. De er også observerbare gjennom adferd. 

Hvordan kan vi så kartlegge personligheten til lederen?  Kontroll, utadvendthet, 

åpenhet, stabilitet og samvittighetsfullhet er begreper som også finnes i Big Five-

modellen (B5) (Goldberg et al., 2006). Dette er en av flere teorier (Hogan, Curphy & 

Hogan, 1994) som deler inn personligheten i fem dimensjoner eller faktorer. Disse 

kan igjen deles i underdimensjoner eller fasetter av faktorene. Modellen er 

dimensjonal fordi skåren strekker seg over et kontinuum fra lav til høy uten at høy er 

bedre enn lav. Det sees på som graden av faktoren eller trekket. Faktorene er: 

(I) Ekstraversjon (utadvendthet; mengde sosial kontakt)  

(II) Medmenneskelighet (empati; kvalitet sosial kontakt)  

(III) Kontroll (orden, punktlighet, systematikk)  

(IV) Følelser (emosjonell stabilitet)  
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(V) Intellekt (informasjonshåndtering, refleksjon, idéer)  

 (Kolstø, 2004) 

Det finnes som sagt andre modeller. Blant annet femfaktormodellen (FFM) av 

McCrae & Costa (1997). B5-modellen er meget lik FFM, men skiller seg fra den på 

blant annet at underdimensjonen varme er plassert på faktor 2 i B5 og på faktor 1 i 

FFM. Samt at FFM er basert på faktoranalyse mens B5 er en videreutvikling fra 

Norman og den leksikalske hypotesen (Norman, 1967) som så er blitt faktoranalysert. 

Utgangspunktet har vært forskjellig, men begge fremgangsmåter har ført til det 

samme. 

B5-modellen er utbredt innen klarlegging av personlighet gjennom selvrapportering 

ved hjelp av operasjonaliserte verktøy . En av grunnene til dette er blant annet dets 

kompleksitet. Hver dimensjon eller faktor kan nemlig settes opp mot de andre 

faktorene via sirkumpleksmodellen  (Wiggins, Phillips & Trapnell, 1989). Med andre 

ord viser modellen hvordan de forskjellige faktorene interagerer og danner nye 

underdimensjoner. En utfordring blir da mengden muligheter man får i interaksjonen 

med andre igjen. Dette også fordi de forskjellige trekkene og faktorene vil endre seg i 

uttrykk i forskjellige kontekster. Dette adresserer FFM. Costa & McCrae beskriver 

trekkene som biologisk fundamenterte, men de kommer til uttrykk gjennom 

tilpassede uttrykk. Dermed vil en ha samme personlighet hele livet, men uttrykket vil 

variere (Larsen & Buss, 2002).  

Personlighet forsøkes målet ved hjelp av et personlighetsinventorium. Et 

personlighetsinventorium inneholder et antall uttalelser som en skal skåre i forhold til 

hvor beskrivende de er. Ofte er en Likertskala benyttet (5, 7 eller 9 punkts). Denne 

skalaen representerer en dimensjon av enighet og kan strekke seg fra ”helt enig” til 

”helt uenig” med midtverdien som nøytral. Antall uttalelser en skal ta stilling til 

varierer blant annet med hvor mange faktorer og fasetter en er ute etter, men det er 

uttalelser som dekker både stor og liten forekomst av trekk. For eksempel kan et 

utsagn om høy ekstraversjon være: ”Jeg liker å være midtpunktet”. Eksempel på 

utsagn om lav ekstraversjon kan være: ”Jeg foretrekker å være alene”.  
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Det er blitt undersøkt om spesifikke konstellasjoner av trekk gir bedre ledere enn 

andre sammensetninger. Hvis dette var tilfelle kunne man ansette de lederne som har 

akkurat denne komposisjonen av trekk. En metanalyse av 222 korrelasjonsstudier fant 

at ekstraversjon var sterkest korrelert med lederskap, mens medmenneskelighet var 

svakest korrelert. Selv om korrelasjon ikke gir kausalitet får vi en pekepinn på hvilke 

trekk som er markante hos lederne. Videre fant de at dette mønsteret var særlig 

markant i studier hvor studenter ble brukt som deltakere. Dette gjelder ikke militært, 

statlig og i næringslivet. Der effekten er svakere (Judge, Bono, Ilies & Gerhardt, 

2002). Det de ikke trekker inn er kultur. Det er altså ikke entydig hva som skaper en 

god leder. Vi kan allikevel anta at ekstraversjon er viktig. Etter som B5 er et så 

globalt verktøy er det kanskje vanskelig å finne den rette lederen med dette. På den 

annen side gir det oss mer informasjon om den enkelte som er lett sammenlignbar 

med andres intrapersonlige resultater, og gir oss muligheten til å forsøke å predikere. 

Etter en tid i stillingen vil vi kunne sjekke om prediksjonen stemte, men videre 

prediksjon er det kanskje ønskelig å gjøre med et verktøy som er mer spisset mot det 

interpersonlige og jobbspesifikke. Videre kan det gjøres på bakgrunn av vurdering 

gjort av andre på teamet som har samarbeidet med lederen og kan si noe om hvilken 

rolle lederen fyller.  

 

1.2 Teamroller 

En modell som er utviklet og rettet spesifikt mot arbeidslivet og samarbeidsgrupper er 

Belbins (1993, 2004) teamrollemodell. Den fokuserer på rollen den enkelte har i 

gruppen der og da. Målt ut fra den aktuelle gruppen ville forskjellige personer ha 

forskjellige roller alt etter som hvilken gruppe de er medlem av. Altså er det ikke 

fastlagt hvilken rolle du vil ha i den neste gruppen du deltar i. En av Belbins 

postulater er at jo flere av rollene som er dekket jo mer effektivt er teamet. Altså er 

heterogene team mer produktive enn homogene team. Modellen inneholder ni 

forskjellige teamroller, samt deres styrker og svakheter. Rollene er sammensetninger 

av flere kriterier. Det er da en typologi som har en bestemt oppbygning rundt hvordan 
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den enkelte rollen er, og plasserer alle besvarelser innen for de gitte typene Dette til 

forskjell fra B5 som er dimensjonell og lar alle besvarelser variere fritt innen hver 

faktor. Alle rollene er beskrevet med svakheter og styrker. Svakheter er fallgruver 

den enkelte må passe seg for og styrker er det en er spesielt god til. 

Rollenavn Sterke sider Svake sider 
PLANT 

 
+ Creative, imaginative, 

unorthodox. Solves difficult 
problems. 

- Ignores incidentals. Too 
pre-occupied to 

communicate effectively. 

CO-ORDINATOR 
 

+ Mature, confident, a good 
chairperson. Clarifies goals, 
promotes decision-making, 

delegates well. 

- Can often be seen as 
manipulative. Off loads 

personal work. 

MONITOR 
EVALUATOR 

+ Sober, strategic and discerning. 
Sees all options. Judges 

accurately. 

- Lacks drive and ability to 
inspire others. 

IMPLEMENTER  
 

+ Disciplined, reliable, 
conservative and efficient. Turns 

ideas into practical actions. 

- Somewhat inflexible. 
Slow to respond to new 

possibilities. 

COMPLETER 
FINISHER 

 

+ Painstaking, conscientious, 
anxious. Searches out errors and 

omissions. Delivers on time. 

- Inclined to worry unduly. 
Reluctant to delegate. 

RESOURCE 
INVESTIGATOR 

 

+ Extrovert, enthusiastic, 
communicative. Explores 

opportunities. Develops contacts. 

- Over - optimistic. Loses 
interest once initial 

enthusiasm has passed. 

SHAPER 
 

+ Challenging, dynamic, thrives 
on pressure. The drive and 

courage to overcome obstacles. 

- Prone to provocation. 
Offends people's feelings. 

TEAMWORKER 
 

+ Co-operative, mild, perceptive 
and diplomatic. Listens, builds, 

averts friction. 

- Indecisive in crunch 
situations. 

SPECIALIST + Single-minded, self-starting, 
dedicated. Provides knowledge 

and skills in rare supply. 

- Contributes only on a 
narrow front. Dwells on 

technicalities. 
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Belbins teamrollemodell er meget populær. Den refereres til i over 5000 studier 

(Artikkelsøk, 2008). I utgangspunktet anså Belbin teamroller som den prefererte 

adferden i forhold til å utføre en handling. Altså er rollen et handlingsmønster og ikke 

en funksjonell ferdighet. Dermed kan den samme teamrollen inneholde mange 

forskjellige funksjonelle roller. I 1981 kom Belbin ut med sin første teamrollemodell. 

Den besto av åtte roller og hadde hovedfokus på deres adferdsmønster. Fokus var 

ikke på adferdsmønsteret i seg selv, men på dets utvikling, endring og interaksjon 

med andres adferdsmønstre over tid. Teamrollemodellen var et resultat av blant annet 

observasjon og vurdering av lederteams effektivitet og adferd over ni år. I 1993 kom 

hans neste bok ut, og da hadde han lagt til en niende rolle: spesialisten. Og grunnlaget 

for rollene var nå blitt seks faktorer. Personlighet, mentale ferdigheter, verdier og 

motivasjon, ”field constraints”, erfaring og rollelæring. Dette kartlegges ved en 

kombinasjon av selvrapportering og andres vurdering. Selvrapporteringsskjemaet 

kalles ”Team Role Self Perception Inventory” (TRSPI) og finnes i to versjoner. 

TRSPI-8 og TRSPI-9, da for åtte og ni teamroller respektivt. I tillegg brukes 

vurderinger fra andre medarbeidere som kjenner deg godt via ”Observer Assesment 

Sheet” (OAS). TRSPI-8, altså den første versjonen med  åtte teamroller, ble 

håndskåret av kandidaten selv. TRSPI-9, derimot, skåres av Interplace programmet 

og ved selvrapporten samt OAS skåringer. Interplace programmet er kopibeskyttet 

software av Belbin og følgelig er det uklart eksakt hva som ligger til grunn for 

utregningene Beblin benytter seg av og hvilke det er. Det som imidlertid er 

tilgjengelig er Belbins teorier og rapporteringsskjemaene TRSPI-8/9. Dermed har 

forskningen rundt Belbins teamrollemodell primært delt seg i to retninger. På den ene 

siden undersøkes det om de psykometriske egenskapene til TRSPI og OAS er gode 

og om de teoretiske grunnantakelsene er empirisk fundert. Altså er det måleverktøyet 

og de teoretiske grunntankene som gjennomgås.  

Psykometrisk sett er det mest kritiserte med modellen dens ipsative natur. Altså det at 

hver enkelt skala bare kan sammenlignes med seg selv og ikke med hverandre. 

Grunnen til at dette forekommer i Belbins teamrollemodell skyldes måten TRSPI-8/9 

skåres på. TRSPI-9 har syv deler med ti items til hver del. Items er i dette tilfellet 

uttalelser om adferd: ”I can work well with a very wide range of people”. Det er da ni 
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uttalelser som stemmer overens med en av teamrollene og en uttalelse som skal måle 

sosial ønskelighet. På disse ti uttalelsene har en ti poeng som skal fordeles utover. Så 

hvor mange poeng man gir til en uttalelse innen hver del vil variere. Dermed vil det 

være variasjon innad i de syv delene. Problemet er at delene alltid vil ha en totalsum 

på 10 poeng, og hele testen vil alltid ha en totalskåre på 70 poeng (10x7). Dette gjør 

at det bare er variasjon innad i delene og ikke mellom delene. Følgelig kan hver del 

bare sammenlignes med seg selv, altså ipsativt. Dette fører til at mye variasjon kan gå 

tapt, og at man tvinger en struktur på datamaterialet som nødvendigvis ikke er der, 

noe som er sant i større eller mindre grad for de fleste mål. Poenget blir at man i 

større grad tvinger materialet inn i en struktur med ipsering enn om man hadde brukt 

for eksempel Likertskala som kan normeres. Kritikken går da altså ut på at ved bruk 

av ipsering kan informasjon gå tapt, og at man bekrefter en teamrollestruktur som 

faktisk ikke er der. 

Kritikken gjelder ikke for OAS etter som den skåres på en annen måte. OAS består av 

72 items og er designet som en todelt sjekkliste. Første del inneholder positive 

adjektiver som er mulige beskrivelser av den som blir observert. Del 2 består av 

negative adjektiv. Det blir opp til observatøren å velge de adjektivene han eller hun 

finner mest beskrivende. Hver rolle er fra før skåret med fem positive og tre negative 

adjektiv og sammenlignes så med observasjonen for å lage en rangering av 

teamrollene. Med andre ord er det to vidt forskjellige tester som benyttes. 

Psykometrisk sett blir et av hovedspørsmålene om testene er parallelle målinger av de 

samme konstruktene. Dette synes ikke å være tilfelle etter som kun fem av 

teamrollene i OAS og TRSPI viste høy, konvergerende validitet ved korrelasjon når 

samme person gjennomførte begge testene (Senior & Swailes, 1998). Da både ved 

ipastive og normative versjoner. Den normative versjonen er da satt opp likt som den 

ipsative, men poengfordelingen er byttet ut med Likertskala. OAS er lite utbredt som 

mål og få studier viser til den. Aritzeta, Swailes & Senior (2007) anbefaler varsomhet 

i forbindelse med OAS og diskriminerende validitet. Følgelig bør det finnes et 

alternativt mål for andres vurderinger av teamroller siden Belbin hevder at det er en 

viktig del av teamrolleevalueringen.  
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Mange studier har forsøkt å replisere teamrollene i forhold til personlighetsfaktorer. 

Dette gjennom å identifisere hvilke faktorer den enkelte teamrollen må ha og på den 

måten predikere hvor de forskjellige faktorene vil skåre i forhold til personlighet. Så 

innhentes teamrolledata og personlighetsdata og de sammenlignes med hverandre. 

Interessen for dette startet ved at Broucek & Randell (1996) samt Furnham, Steele, 

Pendleton & Belbin (1993), kritiserte TRSPI og OAS for å ha dårlig reliabilitet, samt 

lav konstruktvaliditet og konvergerende validitet. En av de større studiene på dette 

området er Fisher, Hunter & Macrosson (2001) som inneholder multitrekk 

multianalyse av blant annet TRSPI, 16PF og Occupational Personality Questionnaire, 

samt en uavhengig observasjonsmetodologi. De bruker både normativ og ipsativ 

versjon av TRSPI og konkluderer med at Belbin egentlig har identifisert B5. Det 

bemerkes at ingen av målene brukt for å finne teamrollene har gitt fullstendige 

resultater. Skjønt et fenomen synes å komme opp oftere en andre, paring av roller. 

Med andre ord synes det som om to og to roller er meget like og vanskelig kan 

diskrimineres mellom etter som de deler for mange egenskaper. Dette i samsvar med 

Belbins tidligere teori hvor rollene var gruppert sammen. For eksempel Completer-

Finnisher og Implementer. Det trekkes dermed tvil om det faktisk finnes ni klart 

differensierte roller (Aritzeta et al., 2007).  

Den andre rekken av forskning går altså på grunnhypotesene. For eksempel om det 

faktisk er mer produktive team når alle rollene er representert. Rollebalansen 

bekreftes av Senior & Swailes (2004), samt Senior (1997). Andre studier viser det 

motsatte. Aritzeta og Ayesraran fant i 2003 at over halvparten av deres team var 

balanserte, mens Park & Bang (2002) fant at kun noen få prosent av deres utvalg var 

det. Dette til tross for at studiene har samme kriterier, med unntak av en ting, kjønn. 

Det var primært kvinner i utvalget til Aritzeta og Ayesaran, og primært menn hos 

Park og Bang. Se O’Dorherty (2005) for en grundig gjennomgang av de forskjellige 

funnene innen teamrollepreferanser og kjønn, hvor det konkluderes med at mer 

forskning trengs (Aritzeta et al., 2007).  

Belbins teamrollemodell synes å få relativt mange kritiske blikk vendt mot seg. 

Aritzeta et al. (2007) gir en grundig gjennomgang av psykometrien og konkluderer 
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med liten tro på TRSPI og OAS som mål. På den annen side mener de at det finnes 

tilstrekkelig bevis for at definisjonen av teamroller eksisterer uavhengig av 

måleinstrumentene. Dette på bakgrunn av støtten de forskjellige rollene får gjennom 

studier av kognitiv stil, personlighet, konflikthåndtering og fasilitering, for å nevne 

noen. Videre argumenterer de for en todeling. Relasjonsorientert mot målorientert. 

Med Co-ordinator, Team Worker, Resource Investigator og Implementer som 

relajsonsorienterte. Mot Plant, Monitor, Evaluator, Shaper and Completer-Finisher 

som målorienterte. Spesialistrollen er mer uklar og er muligens overflødig etter som 

dette er rollen til en som har et unikt sett med funksjonelle ferdigheter som 

identifiserer den i forhold til andre rollene. Altså er det mulig ar dette er en 

funksjonell rolle fremfor en teamrolle. 

Oppsummering. Teamrollemodellen har nok empiri bak seg til å synes som et 

holdbart konstrukt. TRSPI og OAS, derimot, synes ikke å være gode instrumenter for 

å måle dette konstruktet. Følgelig vil det krevers utbedring av kombinasjonen mellom 

selvrapportering og observasjon. Noen av det som gjør teamroller unike er 

konteksten, jobbspesifikke. De opererer i et miljø og er påvirket av andre. Følgelig 

kan ikke fokuset på andres vurdering understrekes nok. 

1.3 360-graders vurdering 

En tilnærming som har høyt fokus på andres vurdering er 360-graders vurdering. 360-

graders vurdering, eller flerkildevurdering, har til hensikt å innhente informasjon 

rundt lederen og dermed komme med en bred tilbakemelding. Altså blir det innhentet 

data fra leder selv, underordnede, overordnede og kolleger. Dermed er hele systemet 

rundt lederen involvert i tilbakemeldingen. Denne metoden har tidligere vært brukt 

primært til tilbakemelding med fokus på utvikling, men har i senere tid er den også 

blitt brukt til vurderinger. Lepsinger & Lucia (1997) problematiserer dette og påpeker 

at dataene vil kunne bli påvirket av vurdering fremfor tilbakemelding. Dette fordi 

utfallet av en vurdering kan ha innvirkning på den som vurderer sin jobbsituasjon og 

forhold rundt dette som for eksempel lønn. Dermed vil vurdering, i motsetning til 

tilbakemelding og utvikling, virke mer truende og rapportene vil kanskje bli mer 
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upresise. Derfor anbefaler de klart definerte og åpne mål på hva som skal vurderes og 

hva som er viktig, samt en åpen diskusjon rundt dette og slik unngå opplevelsen av å 

bli stemplet. I dag er dette en problemstilling de fleste studier har tatt høyde for, og 

følgelig vil 360-graders vurdering eller flerkildevurdering bli brukt om utvikling og 

vurdering. 

DeNisi og Griffin oppsummerte i 2001 fordeler og ulemper med flerkildevurdering. 

Blant fordelene er informasjon om hvordan en blir oppfattet, forbedring gjennom å 

adressere svakheter, samt tilbakemelding fra spesifikke grupper. Blant ulempene 

finner vi mengden informasjon, diskrepans mellom andres vurdering og 

selvvurdering og behovet for veiledning (Luthans & Peterson, 2003). Med andre ord 

er mengden informasjon en får både en fordel og en ulempe. Det er informasjon en til 

vanlig ikke har så lett tilgang på, men det kan bli så mye at det er vanskelig å sortere 

ut det som er viktig og prosessere det. Videre kan det være vanskelig å bli utfordret 

på sine svakheter og diskrepans oppstår mellom egenvurdering og andres vurdering. 

Dette er meget sannsynlig etter som vi har en tendens til å overvurdere oss selv. 

Dermed kan det oppstå en konfliktsituasjon og det er da viktig med en veileder for å 

få et overordnet syn på hva en bør gjøre for å møte disse konfliktene og 

diskrepansene.  

Psykometrisk sett er en annen ulempe med flerkildevurdering at målene som benyttes 

varierer, og metoden vil ikke være bedre enn målene som brukes. Følgelig vil en 

flerkildevurdering gjort på et dårlig designet spørreskjema antakeligvis ikke gi et bra 

resultat. Videre er det vanskelig å sammenligne studier siden de er så forskjellige med 

tanke på innhold. Smither, London & Reilly (2005) gjorde en metaanalyse for å 

undersøke om flerkildevurdering førte til utvikling. De gjennomgikk 24 

longitudinelle studier og så etter forbedringer hos den som var blitt vurdert. De 

konkluderte med at det er urealistisk å forvente store endringer av 360-graders 

vurdering hos alle de som vurderes. Det synes heller som om sannsynligheten for at 

enkelte personer forbedrer seg er større. De mener at det er på tide å spørre seg om 

når flerkildevurdering har effekt, fremfor om. Denne slutningen støttes av Bono & 

Colbert (2005) som har undersøkt selvfølelse som faktor i tilbakemelding fra 
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flerkildevurdering. De kommer frem til at negative tilbakemeldinger ikke fører til 

endring så sant ikke den som er blitt vurdert har høy selvfølelse (core self-

evaluation). Det samme gjelder for uttrykket negativ affekt etter tilbakemelding. Det 

er med andre ord ikke gitt at flerkildevurdering vil gi noen effekt. Det må legges til 

rette for det. 

Det interpersonlige møtet mellom de intrapersonlige faktorer kan skape diskrepansen 

både hos den som vurderes og de som vurderer. Ergo vil flerkildevurdering ha et 

sterkt subjektivt innslag. Følgelig bør den enkeltes personlige mening om den andre 

sees i forhold til egen personlighet. Hvis vi deler tilbakemeldingen i en subjektiv 

komponent og en delt komponent, vil den subjektive komponenten gjelde kun for den 

ene som har vurdert. Mens den delte komponenten vil være det alle er enige om. Hvis 

vi da behandler den subjektive komponenten som usystematisk feil i samplet, er det 

ønskelig å kontrollere for den. Feilen burde kunne minskes bort ved å øke antall 

deltakere, men det synes ikke som om dette har latt seg gjøre i noen av studiene som 

er utført så langt. Dette kan skape et feilaktig bilde av den som er vurdert. Med andre 

ord bør kategoriene av hvor godt den som vurderes gjør det være brede for de 

interpersonlige faktorene spiller inn i for stor grad. Ved smale kategorier vil det da 

være stor fare for å plassere feil. Wood, Wall, Bullock, Hassel, Whithouse og 

Campbell (2006) fant nettopp dette i sin flerkildevurdering av leger under opplæring 

innen gynekologi og barsel i England. De gjennomførte en seks år lang studie hvor de 

undersøkte andres meninger om legens relasjoner til kolleger og pasienter. Dette 

gjennom fire domener de så på som viktige for relasjoner. Der viste seg at en 

komponent forklarte mye av de fire domenene: relasjon til kolleger. Videre viste det 

seg at de ikke kunne skille mellom svært bra og meget bra. Dermed var det vanskelig 

å rangere, og vurdere i forhold til for eksempel lønn. Den prinsipale komponenten 

som måles ved flerkildevurdering er altså relasjonen, dermed kan ikke den tidligere 

omtalte subjektive komponenten behandles som usystematisk feil.  

For å oppsummere, flerkildevurdering er en metode som kan gi gode muligheter for 

utvikling hvis det legges til rette for det i tilbakemeldingen. Dette henger sammen 

med selvfølelse. Møtet mellom egenrapportering og andres vurdering kan skape 
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diskrepans. Noe som ikke nødvendigvis er så truende i tilbakemeldingssituasjoner 

hvis det kun er snakk om utvikling. Metoden synes egnet til å sammenligne flere 

typer vurderinger. Videre studier har blitt gjort for å se på sammenhengen mellom 

360-vurderinger, seleksjonsmål og jobbutførelse. Hvis det finnes sterke 

sammenhenger mellom disse kan vi anta at flerkildevurdering er egnet i intervjufaser 

for å finne den gode lederen. Da kun om det er sammenheng mellom seleksjonsmål 

og 360. Videre kan 360 brukes til å vurdere jobbutførelsen om resultater og 

flerkildevurdering samvarierer.   

I en studie av Beehr, Ivanitskaya, Hansen, Erofeev & Gudanowski (2001) undersøkes 

360 opp i mot seleksjonsmål og jobbvurdering. 360-vurderingen var på bakgrunn av 

organisasjonens kjernekompetanser og besto av 34 items rettet mot adferd. De 

benyttet både overordnet og underordnet vurdering samt selvvurdering. 

Seleksjonsmålet baserte seg på syv forskjellige kognitive tester. Blant annet 

Psychological Screening Inventory  (Lanyon, 1978) til numerisk, verbal og analytiske 

ferdigheter. SynergEASE og Target Selection Interviewing ble administrert i 

intervjuform (?) for å kartlegge kommunikasjonsferdigheter. Jobbutførelse ble målt 

via standardisert vurdering gjort av leders leder. De fant at leders leder og 

medarbeider gav moderate, men positive korrelasjoner med jobbutførelse. Det gav 

ikke selvvurderinger. Dette i tråd med deres hypotese om at leders leders vurdering 

ville korrelere høyere med jobbutførelse enn de andre vurderingene. Med andre ord 

synes det ikke som om selvvurdering er egnet til å predikere resultater. 

Det er også interessant at de, noe uventet, fant en negativ korrelasjon mellom 

seleksjonsmål og selvvurderinger. Samt at kommunikasjonsferdigheter kun hadde en 

svak korrelasjon med medarbeideres opplevelse av kjernekompetansen ”samarbeid 

med andre” og språkferdigheter. Videre korrelerte ikke de kognitive testene med 

jobbutførelsen. Det ble kontrollert for alder, kjønn, utdanning, jobbstatus og etnisk 

tilhørighet. Det er altså ikke grunn til å tro at vår selvvurdering og våre evner henger 

sammen på en måte som er målbar med denne flerkildevurderingen. I forbindelse 

med disse resultatene tas det opp en viktig problemstilling: ”glorie-effekten”  (Nathan 

& Tippins, 1990). Det antas at glorie-effekter gjør det vanskeligere å finne 
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sammenhenger i materialet. Og dette spiller også generelt inn på 360-vurderinger 

ettersom det gjør det vanskeligere å identifisere de spesifikke områdene hvor det 

trengs forbedring. Selvvurderinger viser seg også å være mer liberale og samsvaret 

mellom leders leder og medarbeider er større enn sammenhengen til 

selvvurderingene. Altså er samsvaret mellom over- og undervurderingen større enn 

selvvurderingen er til dem.  

Selvvurderingene tenderte til moderat og negativ korrelasjon med seleksjonsmålene. 

Med andre ord er det ikke samsvar mellom den enkeltes vurdering av seg selv og 

deres ferdigheter målt ved testing. Det blir foreslått flere ulike forklaringer på dette. 

Sosial justering, forventningshåndtering og evne til selvvurdering. Gibson & Sachau 

(2000) har vist at de mer intelligente ansatte er bedre sosialt og presenterer seg selv 

mer moderat eller sørger for lavere krav i fremtiden. Forventningshåndtering er også 

en mulighet. Man presenterer seg selv på en bestemt måte for å regulerer andre sitt 

syn på seg (Beehr et al., 2001). Det siste forslaget er sammenhengen mellom 

kognitive ferdigheter og evnene eller presisjon på selvvurderingen. Med andre ord 

kan det argumenteres for at økte kognitive ferdigheter gir mer evne til å samle inn 

informasjon og prosessere den (Beehr et al., 2001).  

Studien støtter også påstanden om forskjell mellom 360-graders vurdering og 

”performance appraisal”. Dette på bakgrunn av den lave sammenhengen mellom 360-

graders vurdering og jobbdyktighet. En mulig forklaring er at de måler forskjellige 

ting. Nemlig oppgave prestasjon vs. kontekst prestasjon. Videre fant de ingen 

sammenheng mellom selvvurdering og jobbutførelse. Derimot var det en tydelig 

sammenheng mellom medarbeideres vurdering og jobbutførelse noe som viser 

viktigheten av medarbeideres vurdering. På dette grunnlaget stilles det spørsmål om 

nytteverdien av selvvurdering i 360-graders vurdering ettersom det ikke korrelerer 

med seleksjonsmål og jobbutførelse. Selvvurderingen vil uansett komme frem i 

tilbakemeldingssamtalen. 

I det foregående har det blitt vist til mye forskning rundt roller og kartlegging av 

disse. Dette i sammenheng med ledere. Tanken er at det kan være mulig å komme 
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frem til de gode lederne ved å kombinere flerkildevurdering og teamroller. Grunnen 

til å kombinere teamroller og flerkildevurdering er at de sammen kan gi en mer 

standardisert flerkildevurdering. Med andre ord vil vi kunne sammenligne dem i 

større grad enn vi kan nå, etter som grunnlaget de bruker i metoden varierer.   

1.4 Hypoteser 

Det kan synes som om en av utfordringene til flerkildevurdering er mengden 

informasjon og dets ipsative natur innad i hver gruppe. Det synes ipsativt fordi den 

enkelte bedrift som har benyttet seg av metoden ikke senere vil kunne sammenligne 

utfallet av undersøkelsen med seg selv eller andre bedrifter. Dette fordi kjerneverdier 

og kompetanseområder, som det som regel fokuseres på, ikke er sammenlignbare. 

Kompetanseområdene varierer fra bedrift til bedrift og endrer seg med 

arbeidsoppgavene. Da blir kompetanseområder og kjerneverdier dynamiske 

konstrukter som endrer seg over tid. Slik sett kan det være behov for et 

sammenlignbart måleinstrument innad i metoden. Dette vil gjøre at bedrifter og 

avdelinger kan sammenlignes, også over tid. I et forsøk på å finne et måleinstrument 

for næringslivet i Norge benyttes det i denne studien et norsk teamrolleverktøy, etter 

som dette er et verktøy som er rettet mot arbeidslivet og jobbroller. I tillegg 

inneholder rollebeskrivelsen sterke og svake sider og kan dermed også fange opp 

utviklingsmuligheter og hele spekteret av rollen.  

Teamrolleverktøyet som benyttes er norsk. Det eies av Human Content AS (HC) som 

utviklet av Andreas Kolstø. Han baserer seg i utgangspunktet på beskrivelsene av 

teamrollene fra Belbins litteratur og annen litteratur om teamroller. Utviklingen er 

dokumentert i Dagfinn Mørkrids hovedoppgave (Mørkrid, 2005). Teamrolleverktøyet 

til HC er dimensjonelt. Resultater fra bruk i KPI-prosjekter (prosjekter der man 

undersøker sammenhengen mellom målbare egenskaper og produktivitet) gir støtte til 

Belbins hypotese om at heterogene team er mest produktive, med korrelasjon mellom 

dekning av teamroller i små team og teamets lønnsomhet på r=,38 (Kolstø, 2005). 
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 Altså er det Belbins idegrunnlag verktøyet er basert på, men utviklingen og empirien 

er selvstendig. Verktøyet unngår da, i stor grad, problematikken rundt Belbins OAS 

og TRSPI. Verktøyet er designet slik at den samme testen gis til alle parter. Det 

følger av dette at teamrollen måles på samme måte av alle parter.  

Tidligere studier har altså vist at en stor del av det som måles med 360-graders 

vurdering er relasjonen mellom den som vurderer og den som blir vurdert. Ved å se 

på forskjellen mellom egen skåre og andres vurdering skulle en tenke seg at forholdet 

mellom relasjonen og selvforståelsen kan undersøkes. Videre er det også mulig at 

denne differansen sier noe om selvfølelsen til den som blir vurdert, etter som det er 

spørsmål om hvordan personen oppfatter seg selv i forhold til en dimensjon. Følgelig 

vil størrelsen på resultatet si noe om hvor sterkt en person identifiserer seg med 

rollen. Eller om hvor godt andre synes rollen passer. Dermed kan det være mulig å si 

noe om grad av enighet om ved å sammenligne størrelsen på skårene. 

I følge Belbin er heterogene team mer produktive enn homogene team, og rollene må 

tildeles i lys av egenrapportering og andres vurdering. Det som mangler er en 

forklaring på hvor stort samsvaret skal være mellom rollene. Opplevelse av rollen vil 

ha utslag for om det er heterogen sammensetning eller ei.  Altså er spørsmålet om det 

er et poeng å skille mellom egenopplevd rolle og gruppens opplevelse av rollen. Dette 

blir viktig i diskusjonen om heterogene team, for hvem bestemmer hvilken rolle 

lederen har? Lederen jobber jo sammen med sitt team og hvis de ikke er enige seg i 

mellom eller med leder om hvilken rolle lederen har, vil det være vanskelig å snakke 

om heterogene team. Ved en forskjell er altså opplevelsen av rollen hos de ansatte 

minst like viktig som selvvurderingen. 

H1: Er det samsvar mellom andres vurdering og leders vurdering av leders 

rolle? 

Hvis det er samsvar kan vi anta at rollen er dekkende. Hvis det ikke er samsvar må en 

undersøke hva som fører til det manglende samsvaret og se på hvilke implikasjoner 

dette har.  
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Videre kan vi tenke oss at differansen mellom andres vurdering og selvrapportering 

har mange aspekter ved seg. Det kan si noe om hvor lett det er å skille rollene fra 

hverandre. Selvfølelsen til den som vurderes, og relasjonen mellom den vurderte og 

den som vurder. For å nevne noen muligheter. Målt ved differansen vil det være 

mulig å undersøke samsvaret mellom rollevurderingen og den enkeltes produktivitet. 

Altså innvirkningen av relasjonen på lønnsomheten. Lønnsomhet da målt som 

produktivitet.  

H2: Vil differanse mellom selvvurdering og andres vurdering påvirke 

lønnsomheten? 

Differansen her er tenkt som et uttrykk for enighet om leders rolle. Det er to 

tilnærminger til enigheten. Enten ved utgangspunkt i det leder mener hans teamrolle 

er, eller ut i fra det den ansatte mener lederens teamrolle er. Differansen forventes å 

være negativ ved måling fra leders utgangspunkt. Da opp i mot produktivitet. Dette 

fordi det forventes at leder vurderer seg selv høyere enn andre vil gjøre. Dermed vil 

differansekåren bli positiv og bevege seg mot null ved samsvar. Det antas at 

produktivitetsmålet vil vise stigende tall. Følgelig forventes en negativ korrelasjon. 

Ved vurderinger gjort av andre forventes en positiv korrelasjon. Dette fordi leder 

vurderer seg selv over og dermed vil differanseskåren bli negativ og gå mot null ved 

større samsvar. 
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2. Metode 

2.1 Design 

Denne studien er gjort på et utvalg av et større datamateriale Human Content AS har 

samlet inn i forbindelse med flere undersøkelser gjort etter bestilling fra en større 

finansiell bedrift. Tidligere undersøkelser inneholder blant annet Key Performance 

Index (KPI) og Ansattes Tilfredshet Index (ATI) for å måle hva som gjør at de 

ansatte presterer og om de er fornøyde. Evalueringen av bedriften har foregått over 

flere år, og det aktuelle datamaterialet er fra 2007 og inneholdt flerkildevurdering av 

teamroller samt kartlegging av det bedriften har definert som sine 

kompetanseområder. Teamrollene er tidligere blir underøkt i samme bedrift, men 

kompetanseområdene er nye. Den aktuelle analysen er på av et utvalg som ikke er 

tilfeldig. Målet er å beskrive mulige sammenhenger i en standardisert 

flerkildevurdering. Beskrivelsene gjøres gjennom forekomst og sammenhengene 

undersøkes ved hjelp av korrelasjon.  

2.2 Prosedyre 

Deltakerne fikk tilsendt et webbasert spørreskjema som skulle besvares i 

arbeidstiden. Dette inneholdt et sett med 20 uttalelser for hver av de åtte teamrollene. 

Settene skulle besvares på en 7-punkts Likertskala rangert fra ”aldri” til ”alltid”. 

Eksempler på uttalelser er: ”respekteres av andre” eller ”er åpen for nye tanker”. 

Samt tre til fem uttalelser om åtte kompetanseområder, som også ble besvart på en 7-

punkts Likertskala rangert fra ”aldri” til ”alltid”. Eksempler på uttalelser: ”[Navn] 

inkluderer de ansatte i diskusjoner om deres mål” eller ”[Navn] holder løfter]”. Disse 

åtte kompetanseområdene ble beskrevet av bedriften, og deretter operasjonalisert ved 

et spørsmålsett av Kolstø/Human Content. Teamrollesettene og kompetanseområdene 

ble administrert hver for seg, men rekkefølgen internt var randomisert. 

Spørreskjemaet var på svensk og norsk. Deltakerne responderte på morsmålet. 
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2.3 Deltakere 

Data ble hentet inn fra 552 deltakere som til sammen gav 628 responser. Dette 

skyldes at noen av lederne også har vurdert andre ledere. Vurderingene er fordelt over 

73 avdelinger med 3 til 21 vurderinger pr avdeling. 490 av vurderingene var utført av 

medarbeidere. Antall selvvurderinger er 69 og antall vurderinger gjort av leders leder 

er også 69. 250 av vurderingene er gjort på svensk, mens 378 er gjort på norsk. 347 

av medarbeiderne var menn. 137 av medarbeiderne var kvinner. 67 av lederne er 

menn og 2 er kvinner. Av leders leder var 14 kvinner og 54 menn. Totalt manglet det 

data om kjønn på 5. Da datamaterialet er fra en intern bedriftsundersøkelse er det lite 

demografiske data.  

2.4 Mål 

Human Content AS sitt teamrolleverktøy, utviklet av psykolog Andreas Kolstø, ble 

brukt for å kartlegge teamrollene. Dette verktøyet er basert på de kvalitative 

beskrivelsene av teamroller som er å finne i litteraturen skrevet av Belbin. De 124 

beskrivelsene ble reformulert til spørsmål og administrert til via et nettspørreskjema 

til 189 deltakere. Videre ble teamrollene dekomponert i homogene kvaliteter pr rolle. 

Ved hjelp av en varimax rotering ble prinsipal komponenten analysert. Tolkning av 

scree plot og eigenvalues ble lagt til grunn for valg av antall komponenter. De 

gjenværende komponentene i teamrollene viser en reliabilitet over 0,80 for 

komponentene innad i fem av rollene, og av de gjenværende fire er det bare 

spesialistrollen som er under 0,75. For en grundigere validering og dyptgående 

presentasjon av komponentene i den enkelte rollen, se Mørkrid (2005). 

2.5 Variabler 

En teamrolleråskåre ble aggregert fra alle enkeltspørsmålene til hver rolle. Råskåren 

ble så gjort om til z-skårer. Z-skårene ble regnet ut med standardavviket fra hver 

evaluatorgruppe (selvurdering og andres vurdering) fordi disse opptrer som separate 
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populasjoner med egne spredninger og snitt i materialer. Videre ble z-skårene rangert 

og de to høyeste ble antatt å være primær og sekundærrolle. 

Dette ble gjort både for selvevaluering og medarbeiders vurdering. En differanseskåre 

ble også regnet ut ved å trekke selvvurderingens primærrolle fra vurderingens 

tilsvarende rolle og dermed sammenligne Shaper med Shaper, om dette var 

primærrollen i selvvurderingen. Det samme ble gjort for vurderingen. Følgelig kan 

differansen sees ut fra både selvvurdering og andres vurdering.  

Differanseskåre ble også laget for forskjellen mellom primærrolle og sekundærrolle. 

Dette for å undersøke om det er langt mellom størrelsen på skårene. 

Disse differansene ble så sammenlignet med produktivitet. Produktivitet målt som 

salg i kroner, ved hjelp av Pearsons korrelasjons koeffisient. Det vil da komme frem 

om det er en samvariasjon mellom selvvurderinger, andres vurdering og 

produktivitet. Dette operasjonalisert gjennom teamrollemålene, kun for de deltakerne 

som hadde alle data til den enkelte analysen (missing ekskludert). Derfor varierer 

antall deltakere fra analyse til analyse. Produktivitet 2008 er bruk, selv om året ikke 

er endt. Det bemerkes at produktivitet omtales som produktivitet, og at produktivitet 

er det samme som bruttoprovisjon, som er et direkte mål på salg. 

Videre ble avdelingsdata aggregert ved å slå sammen de som vurderte pr avdeling. 

Dette for å se om det fantes en glorie-effekt eller g-faktor, og i et forsøk på å 

kontrollere for den enkeltes relasjon. Produktivitet og produktivitet brukes om 

hverandre. 

2.6 Analyse 

Data ble analysert som følger. Forekomsten av rollene i selvvurdering og andres 

vurdering ble undersøkt hver for seg. Så ble forekomsten sammenlignet ved hjelp av 

crosstabs. Prosent av forekomst er rapprotert i begge tilfeller. 

Videre ble størrelsen på primær og sekundærrolle for egenvurdering og andres 

vurdering beskrevet. Sekundærrollen blir så trukket fra primærrollen og differansen 



 27 

beskrives for både egenvurdering og andres vurdering. Størrelsen på primærrolle, 

sekundærrolle og differanse mellom primær og sekundærrolle korreleres så med 

produktivitetsmålene. 

Diskrepansen mellom rolleforståelsen uttrykkes så ved å ta primærrollen og trekke fra 

den tilsvarende rollen i andres vurdering eller egenvurdering alt etter som hvilket 

utgangspunkt en har. Disse differansene korreleres så med produktivitetsmål. Til slutt 

gjøres det samme på avdelingsnivå. 

2.7 Statistikk 

Som tidligere nevnt er differanseskårer blitt brukt, og vi antar at de representerer 

enigheten mellom vurdering og selvvurdering. Denne fremgangsmåten er blitt 

kritisert. Lav reliabilitet, redusert effektstørrelse og økt sjanse for type II feil. 

Edwards (2001) (Edwards, 2001) argumenterer for at polynomial regresjonsanalyse 

er mer velegnet en differanseskårer, og hevder at dette egentlig ikke er en debatt 

siden differanseutregningen matematisk sett inngår i polynominal regresjonsanalyse. 

Utfordringen er at polynominal regresjonsanalyse trenger et høyt antall n. Samt 

forventer feilfri måling av uavhengig variabel. Det kan ikke forventes at uavhengig 

variabel er uten målefeil i denne studien etter som det er en subjektiv vurdering og 

kan inneholde komponenter vi ikke har kartlagt. Videre vil analysene ha et varierende 

antall n. Dette grunnet manglende data, som nevnt tidligere. Endelig vil 

differanseskårer bli brukt, etter som det synes som det beste alternativet med det 

antallet deltakere i dette sampelet og forventningen om målefeil.  



 28 

3. Resultater 

I de følgende tabellene vil det være brukt forkortelser. De forkortelsene som vil bli 

brukt står i parentes, mens ordet som det er en forkortelse av står uten. De er som 

følger: Selvrapportering (Egen),  Andres vurdering (Vurdering), Plant (Pl), Co-

ordinator (CO), Monitor Evaluator (ME), Implementer (IM), Completer Finisher 

(CF), Resource Investigator (RI), Shaper (SH), Teamworker (TW), Primærrolle (Pri), 

Sekundærrolle (Sek). Tall i fett type kommenteres under tabellen. Tall i kursiv tas 

opp i diskusjonen. 

3.1 Rollefordeling 

 Egenvurdering Andres vurdering 

 Primær Sekundær Primær Sekundær 

CF 20% 6% 19% 12% 

CO 5% 21% 9% 12% 

IM 12% 11% 12% 15% 

ME 8% 18% 12% 11% 

PL 18% 11% 7% 13% 

RI 6% 17% 13% 13% 

SH 21% 6% 19% 12% 

TW 11% 11% 9% 13% 

 n=66 n=466 
 

De hyppigst rapporterte primærrollen hos lederne var Shaper (21%), Completer-

Finisher (20%) og Plant (18%). Sekundærrolle er det størst forekomst av Co-

ordinator (21%), Monitor Evaluator (18%) og Resource Investigator (16%). Er 

vurderingene er primærrollene fordelt med Shaper (19%) og Completer-Finisher 

(18%) øverst. Sekundærrollene, Implementer (15%),  er jevnt fordelt med unntak av 

Implementer (15%). 
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  Selvvurdering primærrolle 

 CF CO IM ME PL RI SH TW Total 

CF 4,1% 0,6% 3,8% 1,9% 3,4% 2,1% 3,6% 1,9% 21,2% 

CO 0,9% 0,9% 1,1% 0,2% 1,3% 0,2% 2,1% 1,5% 8,3% 

IM 1,1% 0,4% 3,2% 0% 0,9% 0,8% 2,1% 3,0% 11,5% 

ME 2,1% 1,3% 1,1% 1,9% 1,9% 0,4% 1,5% 0,9% 11,1% 

PL 1,3% 0,2% 0,8% 0,4% 2,6% 0,8% 1,3% 0% 7,3% 

RI 1,1% 0,2% 0,9% 0,4% 2,8% 1,7% 3,2% 1,5% 11,8% 

SH 3,8% 1,3% 2,3% 0,9% 1,7% 1,5% 5,8% 1,9% 19,2% 

TW 0,6% 1,7% 1,3% 0,4% 1,7% 0,9% 2,1% 0,9% 9,6% 

Total 15% 6,6% 14,5% 6,0% 16,4% 8,3% 21,6% 11,7% 21,1% 

A
nd

re
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n=532 
 

Samsvaret i forekomst mellom egenrapportering og andres vurdering av leders 

primære teamrolle var 21,1%. Høyest for Shaper rollen, 5,8%. Flere av rollene er 

sammenfallede med andre roller. Prosenttallene her er lave etter som det kun er 532 

responser som fordeles utover en 8 x 8 tabell. 

3.2 Primær og sekundærrolle 

I det følgende vil primær og sekundærrolle korreleres med produktivitet, da separat 

for vurderinger og egenrapportering. Neste tabell er deskriptivene til primær og 

sekundærrolle for egen og andres vurdering samt differansene. Differansen mellom z-

skåren for sekundærrollen ble trukket fra primærrollen for ledere og andre separat for 

å se på avstand i størrelsene innad. 
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  N Range Gj.snitt Std. D Varians 

Primær 66 3.84 1.00 .72 .528 

Eg
en

 

Sekundær 66 3.81 .58 .74 .552 

Primær 490 5.59 .80 .793 .630 

A
nd

re
 

Sekundær 490 5.41 .50 .836 .701 

Andre 490 1.91 .3006 .32390 .105 

D
iff

er
a

ns
e 

Egen 66 1.25 4149 .31563 .100 
 

Rangen, standardavviket og variansen for egne vurderinger er mindre enn for andres 

vurderinger, men gjennomsnittet er høyere.  

3.3 Produktivitet 

Produktivitet for 2007 og 2008 korrelerer, r=,832 (p=.000). Begge er inkludert 

separat og som en total (Total). 

Størrelsen på egenvurdering og andres vurdering av primærrolle og sekundærrolle 

mot produktivitet 2007, 2008 og total gav følgende resultater.  

  Produktivitet 
  2007 2008 Total 

Primærrolle, r -.170** -,122 -.166* 

p ,009 ,060 ,011 

Sekundærrolle, r -.196** -,122 -.188** 

Se
lv

vu
rd

er
in

g 

p ,002 ,061 ,004 

Primærrolle, r ,014 ,045 ,020 
p ,835 ,489 ,757 

Sekundærrolle, r -,002 ,023 ,002 A
nd

re
s 

vu
rd

er
in

g 

p ,970 ,726 ,970 
n=236 
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Egenrapportert primærrolles størrelse på skåren korrelerer med produktivitet i 2007 

med r=-,170 (p=,009). Det gjelder også sekundærrollen, r=-,196 (p=,002). 

Korrelasjonen av vurdert primærrolles skåre mot produktivitet gav altså ingen 

signifikante resultat. 

Differansen mellom egenvurdering og andres vurdering sett ut i fra hvilken teamrolle 

selvvurderingen rapporterer korrelert med produktivitet ble gjort både med absolutter 

for å se på effektstørrelse uten retning og med fortegn.  

  Produktivitet 
 Med fortegn Uten fortegn 
 2007 2008 Total 2007 2008 Total 

Primærrolle, r    -.143* -,071 -.133* -,122 -,049 -,111 
p ,029 ,279 ,041 ,062 ,450 ,088 

Sekundærrolle, r  -,104 -,077 -,102 -,013 ,021 -,007 
p ,109 ,236 ,117 ,843 ,754 ,917 

Differansen mellom egenvurdert teamrolle og tilsvarende rolle vurdert av korrelert 

mot produktivitet for 2007 viste en negativ korrelasjon på r=-.143 (p=,029). Mot total 

produktivitet var det også en negativ korrelasjon(r=-.133, p=,041). Ingen signifikante 

korrelasjoner ble funnet for produktivitet 2008 eller opp mot sekundærrolle. Det 

samme variablene regnet med absolutter, uten fortegn, gav ingen signifikante 

resultater.  

Differansen av andres vurdering av leders teamrolle og tilsvarende egenvurdert 

teamrolle korrelert med produktivitet, med og uten fortegn. 

  Produktivitet 
 Med fortegn Uten fortegn 
 2007 2008 Total 2007 2008 Total 

Primærrolle, r ,121 .164* .133* ,050 ,111 ,064 
p ,064 ,012 ,041 ,442 ,089 ,331 

Sekundærrolle, r ,056 ,051 ,057 ,092 ,120 ,100 
p ,393 ,434 ,387 ,159 ,066 ,125 

n=236 
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Vurderingen av leders teamrolle opp mot produktiviteten i 2008 var signifikant og 

positiv (r=.164, p<0.05). Ingen av de andre korrelasjonene var det. Ei heller med 

absolutter. 

3.4 Avdelinger 

Aggregert skåre på avdelingsnivå. Altså er hver avdeling lagt sammen på bakgrunn 

av rolle og avdeling, dermed er totalen for avdelingens oppfatning av sin leder 

uavhengig av leder sammenlignet med selvrapporteringen. Differanseskårene for 

avdelingene, med og uten fortegn, korreleres med produktivitet. Da for egenvurdert 

teamrolle, primær og sekundær. Så for andres vurdering av teamrolle, primær og 

sekundær. N=35 

  Produktivitet 
  Med fortegn Uten fortegn 

  2007 2008 Total 2007 2008 Total 

Primær, r -,329 -,289 -,326 -,338* -,269 -,331 
p ,054 ,092 ,056 ,047 ,119 ,052 

Sekundær, r -,368* -,331 -,367* -,194 -,149 -,189 

Eg
en

vu
rd

er
in

g 

p ,029 ,052 ,030 ,264 ,394 ,277 

Primær, r ,390* ,406* ,397* ,336* ,359* ,343* 
p ,020 ,016 ,018 ,049 ,034 ,044 

Sekundær, r ,283 ,284 ,286 ,191 ,211 ,197 A
nd

re
s 

vu
rd

er
in

g 

p ,100 ,098 ,096 ,271 ,223 ,257 
Differansen av egenvurdert primærteamrolle gir negativ korrelasjon produktivitet 

2007 regnet uten fortegn, r=-,338 (p=,047). Med fortegn er samme korrelasjonen 

nesten signifikant, r=-,329 (p=,054). Alle differansene av vurderingene av 

primærrollene er signifikante.  

Avdelingens vurdering av rolleskåren uavhengig av rangering minus 

egenvurderingens rolleskåre. Resultatet blir negativt om avdelingen vurderer leder 

høyere enn leder selv.  
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 Produktivitet 

 2007 2008 Total 

CF, r .036 .101 .050 

p .584 .121 .448 

CO, r .167* .126 .164* 

p .010 .054 .012 

IM, r .092 .053 .087 

p .158 .415 .181 

ME, r .092 .022 .081 

p .158 .736 .214 

PL, r .019 .047 .025 

p .775 .471 .705 

RI, r .095 .055 .090 

p .148 .400 .170 

SH, r .046 -.031 .032 

p .485 .631 .624 

TW, r .066 -.022 .051 

p .314 .740 .438 
 

Det ble kontrollert for kjønn og språk ved partiell korrelasjon. Det gav ingen 

signifikante resultater. 
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4. Diskusjon 

I det følgende gjennomgås resultatene og fortolkes. Så følger en oppsummering av 

det generelle forståelsen og bekreftelse eller avkreftelse av hypotesene. 

Avslutningsvis sees fortolkningen opp mot annen litteratur.  

4.1 Gjennomgang 

Vi fant altså at 60% av lederne mente de var Shaper, Completer-Finnisher eller Plant, 

primært. Dette er roller som er preget av pågåenhet og er resultatorienterte. Vi kan 

anta at disse rollene vil drive prosessene fremover. Vurderingene av lederen viser at 

det kan være samsvar siden ca 40 % av lederne vurderes som enten Shaper eller 

Completer-Finisher. Det bemerkes at Plant ikke vurderes som en markant primærrolle 

eller sekundærrolle. Plant er beskrevet som en oppfinnsom og uortodoks 

problemløser og det er nærliggende å spekulere i den sosiale ønskeligheten denne 

rollen har fremfor Shaperen sitt fokus på å hele tiden komme videre. Eller Completer-

Finisher sitt fokus på detaljer og forbedring.  

I vurderingen av sekundærroller er det Implementer rollen som skiller seg litt ut. 

Utover det er det liten forskjell på forekomsten av roller. Dette kan tyde på at det er 

vanskelig å skille mellom rollene, eller at det er stor forskjell på lederne. Altså at de 

har en tydelig adferd som fører til primærrollen, men utover det kommer mangfoldet 

tydeligere til syne gjennom sekundærrollene. Selvvurderingene viser Coordinator, 

Monitor-Evaluator og Resource-Investigator som de vanligste sekundærrollene. Etter 

som undersøkelsen ble utført i en finansiell bedrift som blant annet tilbyr 

rådgivningstjenester kan det tenkes at visse typer lederadferd er mer ettertraktet. Det 

da være seg en leder som driver sine ansatte videre i deres individuelle jobber. Det er 

uklart i hvilken grad det faktisk er snakk om samarbeid i jobben eller om det er enkel 

rådgivning eller salg fra hver ansatt. Hvis det er salg eller rådgivning fra hver ansatt 

vil det være mer behov for en leder som har fokus på det å fullføre og selge mer. En 

som driver andre til å produsere mer fremfor en Teamworker som lytter og er 

diplomatisk. Det kan med andre ord være at disse teamrollene i denne studien 
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gjenspeiler mange av de funksjonelle rollene en leder i akkurat denne bedriften bør 

ha. 

De rollene som det var størst enighet om var Shaper (5,8 %), Completer-Finnisher 

(4,1 %) og Implementer (3,2 %). Ved Shaper som rapportert primærrolle var den i 3,6 

% av tilfellene vurdert av andre som Completer-Finnisher, og ved vurdert Shaper var 

det i 3,8 % av tilfellene selvrapportert Completer-Finnisher som primærrolle. Det 

synes som en sterk overvekt av vurderinger mot Completer-Finnisher og Shaper, 

totalt representerer Completer-Finnisher 21,2% av andres vurderinger hvor 4,1% av 

disse er i samsvar med egenvurdering. Selvrapporten viser en klar forekomst av 

Shaper, men så en nokså jevn fordeling over Completer-Finnisher, Implementer og 

Plant. Her også er det nærliggende å anta at det er mer sosialt ønskelige roller. Dette 

støttes ytterligere av de innovative trekkene til Plant, 16,4% av selvrapporteringene, 

kommer i kontrast til andres vurderinger, 7,3%. Man kan anta at innovative, 

uortodokse løsninger er noe som er lett å legge merke til. Dermed er det påfallende at 

ikke flere av vurderingene gjort av andre sammenfaller. 

Produktiviteten for 2008 er ikke komplett etter som året ikke var endt ved innsamling 

av data. På den annen side er det så stort samsvar mellom produktivitet for 2007 og 

2008 at målet inkluderes, og brukes til å aggregere en ny produktivitetsskåre, 

produktivitet totalt. Det ble også aggregert en differanseskåre mellom resultatet på 

primær og sekundærrolle. Dette for å undersøke om det var stor avstand mellom 

skåringene på bakgrunn av rolle, på bakgrunn av at gjennomsnittet på primærrollen 

var større. Rangen, standardavviket og variansen for egne vurderinger er mindre enn 

for andres vurderinger, men gjennomsnittet er høyere. Dette gjelder både for 

rolleskåren og for differansen mellom rollene. Av dette sluttes det at 

egenvurderingene generelt er høyere enn andres vurdering. Altså ligger lederne jevnt 

høyere med sine skåringer av seg selv sett i forhold til medarbeiderne. Dette 

sammenfaller med litteraturen og tendensen til å overvurdere seg selv. 

Differansen mellom egenrapportert teamrolle og andres vurdering av den korrelert 

med produktivitetstallene viser negativ resultater for 2007 og totalt. Dette med 
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fortegn. Effektstørrelsen i seg selv er ikke signifikant, men koblet sammen med 

retning er den det. Sett sammen med at lederne vurderer seg høyere enn ansatte gjør 

kan dette tolkes som at jo høyere en leder vurderer seg, jo mindre tjener avdelingen. 

Det bemerkes at korrelasjonen er meget lav (r=-,143).  

Vurderingenes primærteamrolle minus egenvurdert tilsvarende rolle skal i 

utgangspunktet gi et negativt tall etter som lederne vurderer seg høyere. Dermed vil 

en negativ korrelasjon i dette tilfellet kunne bety at leders overvurdering av seg selv 

gir økt produktivitet. Altså det motsatte av forrige funn. Denne korrelasjonen er 

imidlertid positiv for 2008 og totalt, men liten r=,164. Dens størrelse gjør også her at 

det er fare for overfortolkning på bakgrunn av en målefeil. Annet en målefeil kan 

andre forklaringsmodeller benyttes.  

Det kan være at teamet og lederen blir mer samkjørte over tid og det dermed blir en 

innvirkning av diskrepansen som fører til økt fokus å forskjellene. Det har gått mer 

tid fra undersøkelsen og frem til 2008 enn for 2008. Med andre ord kan teamet ha 

utviklet seg på bakgrunn av diskrepansen. Altså har endring oppstått. 

Det kan også forklares metodisk. Da på to forskjellige måter. Først, det er mulig at 

produktiviteten for 2008 endrer seg etter som året ikke er endt. I tillegg kan vi se for 

oss at selvvurderingen er mye høyere enn andres vurdering. Da vil differansen bli 

negativ. Ved negativ differanse og synkende lønnsomhet vil det være en positiv 

korrelasjon mellom dem. Altså kan korrelasjonen forklares med to ting. Resultatene 

for 2008 er ufullstendige. Da vil korrelasjonen forsvinne ved fullstendige resultater. 

Eller at det er så stor differanse skaper lav lønnsomhet. Effektstørrelsen i seg selv er 

ikke signifikant, dette kom frem i utregningen ved absolutter. Altså har retningen på 

effekten en betydning. I tillegg må det påpekes at det er de ansatte som står for 

produktivitetstallene, så deres opplevelse av leder blir nærere produktiviteten.  

Dermed kan vi tenke oss at det er viktig med lav diskrepans på opplevd primærrolle 

fra medarbeiders side. Etter som det er vanlig at leder overvurderer seg selv vil vi 

kunne anta at differansen er negativ, men beveger seg mot null jo mindre 

diskrepansen er. Altså et stigende tall. Dermed vil lav diskrepans føre til positiv 
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korrelasjon med økt lønnsomhet. Endelig kan det da synes som om det er en svak 

sammenheng mellom lønnsomhet og diskrepans sett med ansattes øyne.  

Som tidligere nevnt antas det at flerkildevurdering primært måler relasjonen til den 

som vurderes fra de som måler sitt ståsted. Med andre ord vil det være en stor del av 

korrelasjonene som kan forklares med den enkeltes opplevelse av lederen. Dette kan 

også sees på som usystematisk feil. Ved å aggregere data til avdelingsnivå skulle det 

være mulig å få operasjonalisert leders generelle innvirkning på sin avdeling og 

dermed fjerne noe av den usystematiske feilen. Glorie-effekten vil da kunne innvirke 

på resultatet som en systematisk feil, men etter som det ikke har syntes som om det er 

stort samsvar mellom personen anses dette som en lite trolig mellom avdelingene. På 

avdelingsnivå er leders egenvurderte primære rolle negativt korrelert med 

produktivitet for 2007 når den ble regnet uten fortegn (r=-,338, p=,047). Med fortegn 

er den nesten signifikant, r=-,329 p=,054. Sekundærrollen er signifikant for 2007. 

Altså finner vi økt produktivitet ved samsvar både for ledere og ansattes vinkling. 

Dog signifikant og høyere korrelasjon for ansatte enn for ledere. Ansatte viser en 

meget tydelig positive korrelasjoner for primærrolle for all produktivitet. Dette med 

og uten fortegn. Dette tolkes som støtte for at det er den ansattes vurdering som er 

betydningsfull for produktiviteten og leders selvvurdering er preget av sosial 

ønskelighet som spiller mindre rolle på avdelings nivå, men allikevel kan være 

gjeldene. Det er mulig at aggregeringen av avdelingsskårer gir en kunstig ladning på 

alle vurderte roller siden det er stor spredning. Altså at alle rollevurderingene har økt 

siden forekomsten var spredt. Da skal også den enkelte rolle være økt i så stor grad at 

det er skapt kunstige korrelasjoner på rollenivå. For å kontrollere for dette og sikre 

oss korrelasjoenen ikke skyldes at enkelte roller er mer heldige enn andre ble det på 

avdelingsnivå laget differanser mellom alle rolleskårene. Altså ble hver rolles 

selvrapporterte skåre trukket fra hver vurdering gjort av andre. Det ble ikke funnet 

noen signifikante tall med unntak av Co-ordinator som er den primærrollen med 

minst samsvar. Det antas derfor at det ikke er noen effekt av rollen i seg selv, men av 

opplevelsen av rollen. 
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4.2 Samsvar i roller 

Det kan stilles spørsmålstegn ved den diskriminerende validiteten til 

teamrolleverktøyet etter som 20% samsvar mellom teamrollene er litt lavt. Det kan 

være at rollene er meget like på flere punkter og det da blir små nyanser som skiller 

dem. Originalt var Belbins roller satt opp i par. Selv om teamrolleverktøyet er 

selvstendig fra Belbins empiri kan det tenke seg at noe av dette finnes i de kvalitative 

beskrivelsene og det ble kontrollert for det under utviklingen. Allikevel henger 

grupperingene igjen i beskrivelsen av rollene. Shaper sitt jag mot målet og 

Completer-Finisher sitt fokus på å fullføre i tide er eksempel på dette. På den annen 

side er det som sagt meget mulig at selvvurderingen er farget av sosial ønskelighet. 

Det er nok hyggeligere å være den samvittighetsfull Completer-finnisher som er 

målorientert og gjerne tar mer i selv, enn Shaper som er mer relasjonsorientert og 

presser andre. Forekomsten av Plant rollen i selvvurderingene tas som en indikasjon 

på nettopp sosial ønskelighet. Med andre ord er det ikke noe behov for å anta at den 

diskriminerende validiteten er lav, men at andres vurderinger er mer nøktern og 

preget av observasjoner, deskriptiv. Mens selvvurderingen er preget av hvordan en 

ønsker å fremstå, kanskje mer normativ i forhold til lederens egne standarder. Samt at 

leder har tilgang på informasjon som ingen andre har, dette da være seg motivasjon 

eller private utfordringer. Det skal godt gjøre å betrakte seg selv kun ut i fra hvordan 

en opptrer på jobb. På den annen side er det informasjon som de ansatte har som leder 

ikke har. Da hvordan den enkelte reagerer på leders adferd. Metodisk sett kan vi 

forsøksvis fjerne noe av den enkeltes unike bidrag og se på samsvaret per avdeling. 

Dette er da ikke mulig å gjøre per leder etter som det er snakk om enkelt individer. 

Sett i lys av dette er det vanskelig å avgjøre om 20% samsvar er høyt eller lavt når det 

er så mange andre faktorer som spiller inn, og nivåinformasjon kan ha gått tapt ved at 

rangering ble brukt i analysen. 

H1: Er det samsvar mellom andres vurdering og leders vurdering av leders 

rolle? 



 39 

Følgelig må H1 avkreftes. Det er ikke samsvar nok til å kunne bekrefte hypotesen. 

Dette grunnet faktorene som diskutert ovenfor. 

4.3 Differanser og produktivitet 

H2: Vil differanse mellom selvvurdering og andres vurdering påvirke 

lønnsomheten? 

Samsvaret mellom den som vurderes og den som vurderer synes å ha innvirkning. 

Denne innvirkningen er liten når en sammenligner en og en med deres leder, men er 

tydelig når en sammenligner på avdelingsnivå. Med andre ord har differansen mellom 

andres vurdering og selvvurdering innvirkning på avdelingens generelle lønnsomhet i 

større grad en på individ basis. Dette kan reflektere en avdelingskonsensus rundt 

lederen.  

Neste skritt blir å undersøke hvilken retning differansen påvirker lønnsomheten i. 

Dette synes å være avhengig av hvem du spør. Leders oppfatning av egen teamrolle 

har negativ innvirkning på lønnsomheten. Altså vil en leder som skårer seg selv høyt 

ha en dårlig produktivitet hos sine ansatte både på individ og avdelings nivå. Hvis 

den ansatte er utgangspunktet for differanseskåren vil det ikke være noen 

sammenheng på individ nivå, men på avdelings nivå er det en positiv sammenheng. 

Altså vil en liten differanse representere liten diskrepans om størrelsen på leders rolle, 

og øker lønnsomheten. Et motargument vil da være at vi får en effekt av manglende 

samsvar mellom primærrollene. Da forsvinner overvurderingen fra leders side og 

skåren blir lavere. Med andre ord sammenlignes ikke leders høyeste skåre med 

ansatts høyeste vurdering. Hvis dette stemmer bør det være en effekt av å trekke 

skåren på selvvurdert rolle fra skåren på andres vurdering av samme rolle, for alle 

rollene. Med dette vil vi da lage kunstig lave lederskårer ved å også se på de rollene 

leder ikke identifiserer seg med som for eksempel Resource Investigator som har 

samsvar på 1,7%, men står for 11,8% av primærrollene i andres vurdering, men bare 

8,3% av selvvurderingene. Dermed representerer den en rolle som forekommer oftere 

i andres vurderinger enn i selvvurdering. Altså vil signifikante korrelasjoner på av 
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produktivitet mot rolle differansene kunne tolkes som effekt av manglende samsvar. 

Med unntak av Co-ordinator (r=,167 p=,010) er ingen av korrelasjonene signifikante.  

Allikevel tolkes ikke dette tilstrekkelig evidens for påvirkning ved manglende 

samsvar. Dette fordi Co-ordinator er rangert som den 7. rollen i forekomst blant 

andres vurderinger. Mens den er rangert som 8. rolle i forekomsten blant 

selvvurderinger.  Følgelig forkastes motargumentet om mangelfullt samsvar. 

Hva kan så forklare den negative korrelasjonen mellom produktivitet og differansen 

med utgangspunkt i leders primærrolle? En mulighet er at leder kompenserer for 

avdelingens lave resultater ved å presentere seg selv veldig sterkt i 

teamrolleverktøyet, og dermed kompensere for avdelingens dårlige resultat ved å 

signalisere at det ikke er lederens feil. Altså en fundamental attribusjons feil. Her 

mangler det data, så dette blir kun spekulasjon. 

Det synes da som plausibelt å se på differansen med utgangspunkt i medarbeideres 

vurdering som et mål som korrelerer med deres produktivitet. Tar vi utgangspunkt i 

leders egenvurdering synes det å predikere lavere lønnsomhet hos de ansatte. Noe 

som er vanskeligere å forklare. 

4.4 Implikasjoner  

Dette studiet har forsøkt å bruke teamrolleverktøy kombinert med en 360-graders 

vurdering. Rasjonale var å kunne sammenligne avdelinger og bedrifter i på bakgrunn 

av verktøyet med hjelp av flerkildevurdering som metode. Ingen klare bevis på at 

teamrolleverktøy ikke egner seg til dette sammen med flerkildevurdering er kommet 

frem. Det er imidlertid klart at det kan være sammenblanding av teamroller og 

funksjonelle roller hos deltakerne. Samt vanskeligheter med å skille rollene. Skjønt 

dette kan skyldes intrapersonlige faktorer så vel som interpersonlige faktorer. 

Sammensetningen av metode og verktøy ser ut til å ha fungert tilfredsstillende, men 

det er for tidlig å konkludere. På dette området trengs det mer forskning. 

Flerkildevurdering gir resultater som føyer seg inn i rekken med det tidligere 

forskning har kommet frem til. Først og fremst er det et skille i sammenhengen 
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mellom teamrolle og produktivitet på bakgrunn av om vi tar utgangspunkt i leder 

eller ansatt. Det er mulig at det er dette Lepsinger & Lucia, 1997 problematiserer ved 

flerkildevurderings overgang fra utvikling til vurdering. En annen mulighet er å se på 

det som to forskjellige kategorier. Selvvurderingen sitt primære fokus er utvikling, 

mens andres vurdering blir evaluering. Utvikling handler om den enkeltes opplevelse 

og må være på deres premisser. Det er uvisst om det er ønskelig å hente inn alle 

andres vurderinger i denne prosessen. Den vil kunne bli for mye for den enkelte å 

prosessere. Luthans & Peterson (2003) påpeker akkurat dette. Videre vil dette kunne 

svekke selvfølelsen og utviklingen etter en flerkildevurdering synes å være mye styrt 

av nettopp selvfølelsen. Dette i tråd med Bono & Colbert (2005). Med andre ord vil 

det lett skapes diskrepans mellom selvvurdering og andres vurdering. Noe som er av 

større betydning for den som vurderes enn den som vurderer.  

Ved presentasjon av oss selv spiller mange faktorer inn. Gibson & Sachau (2000) 

viser til sosial justering. Altså at vi endrer fremstillingen av oss selv ved å tone den 

ned avhengig av hvor sosial kompetent vi er. Eller at vi gjør en forventnings 

håndtering (Beehr et al., 2001) ved å fremstille oss selv slik at vi vet hva som 

kommer. Det kan da være å fremstille seg med lavere kapasitet enn vanlig slik at en 

får lavere arbeidsmengde. Altså påvirke hvilke forventinger andre har til oss for å 

kontrollere utfallet. Uansett er det mange variabler vi ikke kan kontrollere for som 

gjør det vanskelig å vite hva som faktisk er blitt målt i selvvurderingen. 

Mange av disse argumentene kan også rettes andres vurderinger. Det er jo hver 

enkelts opplevelse mot en annens selvopplevelse. I et en til en forhold er det ingen 

grunn til å ekskludere vurderinger fra noen, men på avdelingsnivå er det. Dette fordi 

vi antar at ved et større antall vurderinger kan vi kontrollere for noe av målefeilen ved 

å aggregere gruppeskårer.  

Endelig støtter dette studiet Beehr et al. Beehr et al. konkluderte også med en 

manglende, forklarbar sammenheng mellom selvvurdering og produktivitet 

(”performance appraisal”). Videre argumenter de for å ta selvvurderingen ut av 

flerkildevurdering når den brukes til evaluering. Dette fordi selvvurderingen blir 
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hentet frem i intervjuet hvor lederen presenterer sine meninger. Om dette er en egnet 

løsning eller ei tas det ikke stilling til. Derimot har det, i det foregående, blitt forsøkt 

vist at selvvurderingen ikke er et nøyaktig nok konstrukt i forhold til produktivitet. 

Videre er det blitt argumentert at det inneholder for mange andre fasetter og farges av 

for mange eksterne variabler, for eksempel sosial ønskelighet, som vi ikke kan 

kontrollere for.  

4.5 Utfordringer med studiet. 

Denne finansbedriften har vært gjennom lignende studier før gjort av samme firma. 

Det er mulig at deres besvarelser er preget av kjennskap til metode og målområder, 

og at det farger resultatet. Videre er det en meget spesifikk type arbeid som utføres. 

Dermed er det uvisst hvor mye leder har å si for resultatet. Så bedriftens virkeområde 

og bruk av ledere kan ha farget resultatene og trekker ned generaliserbarheten.  

Videre var det mange faktorer som det ikke kunne kontrolleres for etter som det 

manglet en del demografisk data som tidligere forklart. Utdanning, alder, hvor lenge 

teamet har jobbet sammen og ansiennitet vil kunne spille inn på selvrapporteringen 

og andres vurdering. Dette kunne dessverre ikke kontrolleres for.  

Analysen kan også kritiseres for å skape falske effektstørrelser ved at hver leders 

resultat er lagt inn som en variabel hos forsøkspersonen. På den måten vil vær skåre 

analyserer innen for den enkelte i stedet for en klart definert gruppe mot gruppe. 

Dette endrer antall rapporterte selvvurderinger etter som de brukes flere gang og kan 

ha hatt innvirkning på analysen. Dette gjelder også beslutningen om å bruke 

differanse skårer. Differanseskårer er en konservativ analyse, så faren for Type I 

antas å være lav. Allikevel kan det vært fordelaktig å samle inn mer data for å 

muliggjøre polynominal regresjons analyse. 
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4.6 Konklusjon 

Kort oppsummert synes det som om teamrolleverktøy kombinert med 

flerkildevurdering har gitt gode resultater, ved å tilføre et sammenlignbart 

måleinstrument tilrettelagt for roller i arbeidslivet i Norge. Videre synes det som om 

selvvurdering er en feilkilde i flerkildevurdering. Dette fordi selvvurderingen er 

sammensatt av mange forskjellige intrapersonlige komponenter som vi ikke kan 

kontrollere for. Ved bruk av andres vurdering kan vi til en viss grad kontrollere for 

intrapersonlige faktorer ved å aggregere gruppeskårer. Vi kan da anta at den nye 

skåren sier noe om en felles interpersonlig faktor til avdelingens leder. På den annen 

side er selvvurdering essensiell med tanke på utvikling, men synes ikke å ha noen 

prediktiv verdi. 
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