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Sammendrag 

Forfatter: Eli Johanne Borgos 

Tittel: Fra forskning til praksis: HR-lederes tro på effektive praksiser 

Veileder: Prof. Thomas Hoff 

 

Denne studien bygger videre på flere kvantitative undersøkelser av HR-lederes og  

-praktikeres kjennskap til rådende forskning. Formålet med studien var å undersøke hvordan 

norske HR-direktører og -ledere resonnerer rundt påstander om effektive HR-praksiser. Dette 

ble undersøkt kvalitativt gjennom semi-strukturerte intervjuer hvor deltagerne fikk presentert 

påstander som de skulle ta stilling til. Intervjuene ble gjennomført spesifikt for denne studien 

og analysert med en malbasert analysemetode.  

Ledernes stilling til påstandene var ofte helt eller delvis i tråd med rådende forskning. 

I resonnementene viste de imidlertid sjeldent til teori eller funn og svarte til stor del med 

utgangspunkt i egne profesjonelle erfaringer. Informasjonskildene til evidensbaserte 

beslutninger ble brukt i varierende grad, men en påfallende trend som ble observert på tvers 

av flere utsagn var ledernes fokus på mellommenneskelige egenskaper og handlinger. Til 

tross for tilsynelatende lite eksplisitt kjennskap til teorier og funn uttrykte lederne positive 

holdninger til forskning og opplevd nytte av tyngden og verktøyene som forskningen gir.  

Resultatene tyder på at de kvantitative studienes antagelser ikke er nyanserte nok og at 

riktige og gale svar ikke nødvendigvis bare reflekterer kjennskap til forskning. Det er tydelig 

at det kreves mer forskning fremover for å bedre forstå praktikernes side av gapet mellom 

forskning og praksis.  
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Fra teori til praksis: 

HR-lederes tro på effektive praksiser 

 

She generally gave herself very good advice, (though she very seldom followed it) 

-Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland  

 

Det finnes mange typer råd: gode råd og dårlige råd; råd om å bruke tanntråd eller om 

å spare til pensjon; råd fra andre og formaninger til seg selv; råd basert på synsing og råd 

basert på fakta og forskning. Når du går til legen med et hovent kne, forventer du at legen 

baserer valg av behandling på de rådene som medisinsk forskning gir. På samme måte finnes 

det råd om HR-praksiser, slik som seleksjon, lederutvikling og belønningssystemer, som er 

basert på mange års forskning – hvorfor kan vi ikke da ha de samme forventningene til en 

leder som til en lege når det gjelder bruk av forskning? 

Forskningsbaserte råd er en viktig komponent i gjennomtenkte, evidensbaserte 

beslutninger (Briner, Denyer, & Rousseau, 2009), og organisasjoner som har prosesser i 

samsvar med det forskningen sier er effektivt, har lavere turnover og høyere profitt (Huselid, 

1995). Et lokalt eksempel på dette er den nordiske elektronikkjeden Elkjøp, som i 2012 gikk 

over til en systematisert, forskningsbasert seleksjonsprosess for de rundt 2000 ansettelsene de 

gjør årlig. Resultatet ble 18% flere salg per selger, mer fornøyde ansatte og en mer rettferdig 

prosess for jobbsøkerne som i større grad baseres på objektive mål (Elkjøp, 2017; Istad, 

2016). Beslutninger berører altså ikke bare organisasjonen, men menneskene i og rundt den, 

og det burde derfor være i alle ansattes, HR-praktikeres og lederes interesse at man tar med 

aktuell forskning inn i beslutningsprosesser. Likevel viser forskning at det finnes et gap 

mellom det som forskning anbefaler og det praktikere gjør ute i organisasjonene (Gill, 2018).  

Det finnes flere måter å se dette gapet på; én forklaring er at gapet skyldes manglende 

implementering av kunnskapen som praktikerne sitter på (Pfeffer & Sutton, 2006), mens 

andre mener at det handler om at praktikere ikke kjenner til forskningsfunn (Rynes, Colbert, 

& Brown, 2002). Sistnevnte syn på gapet er blant annet basert på studier hvor HR-ledere og 

praktikere har blitt testet for å undersøke kunnskapsnivå. Studiene finner at deltagerne svarer 

rett i bare litt over halvparten av tilfellene (Carless, Rasiah, & Irmer, 2009; Rynes et al., 2002; 

Sanders, Riemsdijk, & Groen, 2008; Tenhiälä et al., 2014). Selv om holdninger til forskning, 

posisjon i organisasjonen og utdannelse kan knyttes til andel riktige svar, er ikke dataene 

egnet til å si noe om hvordan deltagerne resonnerte da svarte på testene. Vi kan, med andre 
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ord, ikke vite om svar som går imot forskning kun skyldes manglende kunnskap, eller om det 

kan være andre faktorer som spiller inn. Det vil derfor være et naturlig videre steg å 

undersøke gapet fra praktikerens ståsted, slik Tenhiälä et al. (2014) foreslår. Dette kan gi en 

dypere innsikt i praktikeres bruk av informasjon og i tillegg gi en indikasjon på hvilke tiltak 

som vil egne seg for å minske gapet mellom forskning og praksis.  

Formålet med denne studien er å undersøke hvordan norske HR-direktører og -ledere 

resonnerer rundt påstander om effektive HR-praksiser, herunder hvilke informasjonskilder til 

evidensbasert ledelse de trekker inn i resonnementene og hva de vektlegger på tvers av 

påstandene. Den kvalitative tilnærmingen i studien vil kunne gi en kunnskap som kan 

supplere funnene fra Rynes et al. (2002) og replikasjonsstudiene, både ved at den går i dybden 

på et utvalg av påstandene fra testen og ved at den legger vekt på praktikernes side av gapet. 

Studien vil også gi grunnlag for å si noe om hvorvidt manglende kunnskap kan sies å være 

den fulle forklaringen på feilaktige svar.  

 Studien er strukturert på en slik måte at den teoretiske bakgrunnen blir presentert 

først, med fokus på en modell for evidensbaserte beslutninger, en gjennomgang av Rynes et 

al. (2002) og påfølgende replikasjonsstudier, samt artikler om gapet mellom forskning og 

praksis. Deretter følger en redegjørelse for metodene for datainnhenting og analyse som er 

brukt i studien, før resultatene presenteres og diskuteres. Avslutningsvis diskuteres 

begrensninger og implikasjoner for fremtidig forskning og praksis.  

Evidensbasert ledelse: teoretisk bakgrunn 

Hva er evidensbasert ledelse? 

Briner et al. (2009) tar utgangspunkt i Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes og 

Richardsons (1996) kjente definisjon av evidensbasert praksis i medisin og definerer 

evidensbasert ledelse (EBMgt) som «beslutningstagning gjennom bevisst, eksplisitt og 

forstandig bruk av fire informasjonskilder: praktikerens ekspertise og bedømmelse, evidens 

fra den lokale konteksten, en kritisk evaluering av den beste tilgjengelige forskningen, samt 

perspektivet til de menneskene som rammes av beslutningen» (s. 19, egen oversettelse). 

Konseptet beskrives videre som et venndiagram bestående av de fire informasjonskildene, 

hvor evidensbaserte beslutninger finner sted der de fire sirklene overlapper hverandre, men 

hvor de fire sirklene kan variere i størrelse (Briner et al. 2009). I praksis vil det si at en HR-

leder ikke bare forholder seg til forskningsresultater når en beslutning om valg av 

seleksjonsmetoder skal fattes, men at en slik avgjørelse også baseres på hvilke behov som må 
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dekkes (lokal kontekst), profesjonell erfaring med gjennomføring forskjellige 

seleksjonsmetoder (ekspertise og bedømmelse) og antagelser om hvorvidt jobbsøkere synes 

en metode er rettferdig eller ikke (perspektivet til de som berøres).  

Det har blitt rettet kritikk mot flere deler av EBMgt-bevegelsen. Bevegelsen har blant 

annet blitt kritisert for å ha et selektivt og snevert syn på hva som er å regne som evidens, 

hvor positivistisk forskning får forrang (Learmonth, 2008; Morrell & Learmonth, 2015). 

Kritikerne presenterer imidlertid ikke noe klart alternativ til hvordan man skal forstå bruk av 

evidens i organisasjoner.  

Briner et al. (2009), på sin side, påpeker at evidensbasert ledelse ikke er en oppskrift, 

men en samling av forskningsinformerte tilnærminger. Kravet for hva som regnes som «beste 

tilgjengelige forskning» handler ikke nødvendigvis om metodevalg, men om hvorvidt 

forskningen er fagfellevurdert eller ikke, samt at systematiske oversikter over relevant 

forskning faktisk har gått gjennom all relevant forskning. De sier videre at hva som egner seg 

best i en spesifikk situasjon – kvantitativ, kvalitativ eller teoretisk evidens – vil avhenge av 

problemet som praktikeren skal løse (Briner et al., 2009). Definisjonen av evidensbasert 

ledelse som Briner et al. (2009) fremsetter vil derfor, på tross av kritikkene mot selve 

konseptet, bli brukt som et rammeverk for å forstå ledernes resonnementer rundt HR-

praksiser.  

 

HR-praktikeres tro på effektive HR-praksiser  

Denne studien bygger videre på Rynes et al. (2002) studie gjennomført blant 959 HR-

praktikere på ledernivå i USA. Studiens hoveddel var utformet som en test og besto av 35 

påstander basert på forskning hvor respondentene skulle oppgi hvorvidt de var enige, uenige 

eller usikre. Følgende fem temaer ble dekket: ledelsespraksis, generelle HR-praksiser, 

opplæring/utvikling, seleksjon og kompensasjon/lønn. I gjennomsnitt ble 59% av påstandene 

besvart riktig, og Rynes et al. (2002) hevder derfor at gapet mellom forskning og praksis er et 

spørsmål om praktikernes kunnskap. Til sammenligning: dersom deltagerne velger mellom 

«enig» og «uenig» på ren gjetting, vil de i gjennomsnitt, statistisk sett, svare riktig på 50% av 

utsagnene.  

En replikasjonsstudie av nederlandske HR-praktikere (N=646) viste lignende tall med 

i gjennomsnitt 62% riktige svar (Sanders et al., 2008). I en australsk replikasjonsstudie svarte 

HR-ledere (N=89) riktig på 60% av spørsmålene (Carless et al., 2009). Carless et al. (2009) 

utvidet imidlertid studien til å sammenligne HR-ledere med industrielle psykologer (I/O) 
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(N=102), og sistnevnte gruppe kom bedre ut (69% riktig), noe forfatterne tilskriver en 

utdannelse med et større fokus på forskning, samt at de gjennom det australske 

psykologforbundet (Australian Psychological Society) er pålagt å kontinuerlig oppdatere seg 

faglig. Tenhiälä et al. (2014) gjennomførte en krysskulturell replikasjonsstudie i Finland 

(N=87), Sør-Korea (N=147) og Spania (N=195). Andelen riktige svar lå på respektive 52%, 

54% og 58%. I tillegg undersøkte Tenhiälä et al. (2014) sammenhengen mellom 

interpersonlige eller tekniske HR-praksiser og Hofstedes kulturelle dimensjoner og 

konkluderte med at funnene støtter antagelsen om at HR-praktikeres syn på interpersonlige 

praksiser er mer kultursensitive enn synet på tekniske praksiser.  

Av de fem temaene som ble målt i studien var særlig seleksjon preget av lite samsvar 

med forskningsresultater og en høy svarprosent på «usikker» i de utgavene av undersøkelsen 

hvor det var mulig (Carless et al., 2009; Rynes et al., 2002; Sanders et al., 2008; Tenhiälä et 

al., 2014). I studien fra USA svarte mindre enn 50% i samsvar med forskning på alle utsagn 

om seleksjon, med unntak fra påstanden om intervjuer tilpasset den enkelte kandidat (Rynes 

et al., 2002). Også i replikasjonsstudiene lå antall riktige svar på under 50% på spørsmål om 

seleksjon, med unntak av de industrielle psykologene i Australia (63% riktig) (Carless et al., 

2009). I samtlige studier var det flest riktige svar på spørsmål om opplæring og utvikling 

(Carless et al., 2009; Rynes et al., 2002; Sanders et al., 2008; Tenhiälä et al., 2014).  

I denne studien brukes sju oversatte utsagn fra Rynes et al. (2002). Kriteriene som er 

brukt for å velge utsagn til denne studien er: 1) utsagnet er brukt i flere av 

replikasjonsstudiene, 2) utsagnet er relevant i en norsk kontekst, 3) utsagnet er relativt enkelt 

å forstå, 4) utsagnene dekker flere tema, men utsagn om lønn og kompensasjon utelates. En 

liste med utsagn og tilhørende forskning er presentert i tabell 1.  

 

Tabell 1  

Oversatte utsagn og tilhørende forskning i samme rekkefølge som intervjuguide 

Rynes et al. (2002) Norsk oversettelse Svar Forskning 

Leadership training 

is ineffective 

because good 

leaders are born, 

not made. 

Lederutvikling er 

ineffektivt fordi 

gode ledere er født 

slik. 

Det er ikke noe man 

kan trene opp. 

Galt Metaanalyser viser kun svake 

sammenhenger mellom 

personlighetstrekk og ledelse (Bono & 

Judge, 2004). Studier viser også 

moderat til høy effekt av 

utviklingsprogrammer på objektive 

mål på kunnskap og evner (Collins & 

Holton, 2004).  
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Rynes et al. (2002) Norsk oversettelse Svar Forskning 

Most people over- 

evaluate how well 

they perform on 

the job. 

De fleste 

overestimerer hvor 

godt de selv 

presterer på jobben. 

Riktig Studier viser en lav til moderat 

korrelasjon mellom egen og andres 

vurdering av en person, hvor man 

vurderer seg selv høyere (Heidemeier 

& Moser, 2009). Her kan det 

imidlertid tenkes at kultur spiller inn 

(Atwater, Wang, Smither, & Fleenor, 

2009) og at nordmenn er mer 

beskjeden i egenevalueringer (Silvera 

& Seger, 2004). 

 

Lecture-based 

training is 

generally superior 

to other forms of 

training delivery. 

Forelesningsbasert 

opplæring er 

generelt sett bedre  

enn andre former for 

opplæring. 

Galt Selv om man ser en robust effekt av å 

bruke forelesningsbasert opplæring, er 

det mange andre metoder som er mer 

effektive (Arthur, Bennett, Edens, & 

Bell, 2003). De mest effektive 

opplæringsstrategiene gir feedback og 

mulighet for å øve på det man lærer 

(Salas & Cannon-Bowers, 2001). 

 

The most valid 

employment 

interviews are 

designed around 

each candidate’s 

unique 

background. 

 

De jobbintervjuene 

med høyest validitet 

er de som er tilpasset 

hver kandidats unike 

bakgrunn. 

(Galt) Resultater fra Schmidt og Hunters 

(1998) kjente metaanalyse viser at 

strukturerte intervju hvor alle 

kandidatene får samme spørsmål har 

høyere validitet enn ustrukturerte 

intervju. Nyere, upubliserte, resultater 

tyder på mindre forskjell (Schmidt, 

Oh, & Shaffer, 2016). 

 

There is very little 

difference among 

personality 

inventories in 

terms of how well 

they predict an 

applicant’s likely 

job performance. 

Det er veldig liten 

forskjell mellom 

personlighetstester  

når det kommer til 

hvor gode de er til å 

forutsi  

en jobbsøkers antatte 

prestasjon. 

Galt De trekkene i femfaktormodellen, Big 

Five, med best evne til å predikere 

prestasjon er planmessighet, 

ekstroversjon og til dels åpenhet 

(Barrick & Mount, 1991). Tester som 

måler disse vil være relativt gode. 

Tester basert på Myers Briggs 

typeindikator er ikke egnet til bruk i 

organisasjonssettinger (Pittenger, 

2005). 

 

Companies that 

screen job 

applicants for 

values have higher 

performance than 

those that screen 

for intelligence. 

Selskaper som 

kartlegger 

jobbsøkeres verdier  

gjør det bedre enn 

de som kartlegger 

intelligens. 

Galt Resultater fra metaanalyser viser at 

intelligens er det som predikerer 

prestasjon best (Schmidt & Hunter, 

1998), og at person-organization fit, 

operasjonalisert som verdikongruens, 

har en svak effekt på generelle 

jobbprestasjoner (r=.05) (Kristof-

Brown, Zimmerman, & Johnson, 

2005).  
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Rynes et al. (2002) Norsk oversettelse Svar Forskning 

The most 

important 

requirement for an 

effective leader is 

to have an 

outgoing, 

enthusiastic 

personality.  

Den viktigste 

forutsetningen for å 

være en effektiv 

leder  

er å ha en utadvendt, 

entusiastisk 

personlighet. 

(Galt) I 2002 lå antatt korrelasjon mellom 

intelligens og leders effektivitet på .52 

(Lord, De Vader, & Alliger, 1986). 

Nyere metaanalyser tyder på en lavere 

korrelasjon på .27 (Judge, Colbert, & 

Ilies, 2004). Ekstroversjon er den 

personlighetsfaktoren som har sterkest 

korrelasjon med 

transformasjonsledelse (.24) (Bono & 

Judge, 2004). Påstanden er derfor ikke 

lenger like tydelig feil som da Rynes 

et al. (2002) gjennomførte studien. 

 

 

Tre av fire studier undersøkte i tillegg hva HR-praktikere leser av fagrelevant 

litteratur, hvor de henvender seg når de har faglige problemer, samt holdninger til ulike kilder 

til informasjon (Rynes et al., 2002; Sanders et al., 2008; Tenhiälä et al., 2014). Av 

tidsskriftene som var inkludert i Rynes et al. (2002) var det HR Magazine som ble lest oftest 

(4.28, hvor 1 er aldri og 5 er alltid), etterfulgt av andre tidsskrifter med populærvitenskapelig 

preg. De tre minst leste tidsskriftene var også de mest akademiske, med skårer mellom 1.11 

og 1.19. I Nederland (Sanders et al.,2008), Spania, Sør-Korea og Finland (Tenhiälä et al., 

2014) ble listen med tidsskrifter tilpasset lokal kontekst, og også her ble de mest akademiske 

lest minst. Spørsmål om hvor praktikere får informasjon fra var ikke inkludert i den australske 

replikasjonen (Carless et al., 2009).  

Informantene fra USA oppgav andre HR-utøvere i samme organisasjon som den 

største kilden til hjelp for å løse problemer, etterfulgt av nettsider, forskningslitteratur, HR-

utøvere i andre organisasjoner, konsulenter og til sist akademikere (Rynes et al., 2002). 

Finske og spanske informanter svarer i stor grad likt, med HR-utøvere fra egen og ekstern 

organisasjon som den største kilden, mens de i liten grad bruker internett og henvender seg til 

akademikere (Tenhiälä et al., 2014). De nederlandske praktikerne oppgir at de primært bruker 

internett, etterfulgt av HR-praktikere, HR-litteratur og konsulenter og akademikere (Sanders 

et al., 2008). Spørsmålet ble utelatt i den sørkoreanske undersøkelsen (Tenhiälä et al., 2014). 

Rynes et al. (2002) stiller spørsmålstegn ved diskrepansen mellom hyppighetene som 

informantene oppgav for lesing av forskningslitteratur i de to spørsmålene, og de trekker frem 

sosial ønskverdighet som en mulig forklaring sammen med en bredere definisjon av 

forskningslitteratur blant praktikere.  
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På spørsmål om holdninger til forskning var informantene generelt sett positive, og i 

samtlige studier uttrykte informantene et ønske om å kunne bruke mer tid på å lese om 

forskning (Rynes et al., 2002; Sanders et al., 2008; Tenhiälä et al., 2014). Amerikanske, 

nederlandske, finske og spanske HR-praktikere synes at forskning på HR-feltet er nyttig, men 

er nøytrale til overførbarheten til det praktiske i arbeidslivet, mens svarene fra Sør-Korea 

viser større skepsis til overførbarheten (Rynes et al., 2002; Sanders et al., 2008; Tenhiälä et 

al., 2014). Spørsmål om holdninger var heller ikke inkludert i den australske studien (Carless 

et al., 2009).  

 

Gapet mellom forskning og praksis 

Det er stor enighet innen HR-feltet om at det finnes et gap mellom forskning og 

praksis, til tross for uenigheter om hva dette gapet skyldes. Gapet forklares ofte med 

manglende kunnskap fra praktikernes side, slik Rynes et al. (2002) konkluderer med, men det 

har også blitt hevdet at det skyldes manglende evne til å implementere kunnskapen eller 

sprikende interesser mellom praktikere og forskere.  

Kan gapet lukkes? Kieser og Leiner (2009) viser til systemteori og argumenterer for at 

ledelsesforskning og -praksis er to forskjellige, lukkede systemer med forskjellige 

uttrykksformer og at det derfor ikke er mulig å lukke gapet. Hodgkinson og Rousseau (2009) 

mener derimot at forskning og praksis innenfor ledelse og organisasjon er dynamiske og 

adaptive systemer, og trekker frem psykometriske tester og verktøy for scenarioanalyse som 

eksempler på suksessfullt tverrfaglig samarbeid som bidrar til å lukke gapet. Diskusjonen om 

hvordan man kan minske gapet ser imidlertid ut til å være av større interesse enn spørsmålet 

om hvorvidt det er mulig.  

Hva kan forskningsmiljøet gjøre? Garman (2011) trekker frem belønningsstrukturer 

som forklaring på polariseringen mellom forskere og praktikere, hvor systemer for belønning 

i akademia gjør det lite lønnsomt å samarbeide med aktører i næringslivet. Flere argumenterer 

for at forskere må sikre at forskningen har rot i praksis og at man i større grad bør bruke 

effektivitet som mål for å synliggjøre verdien av tiltak (e.g. Lawler III, 2007; Rynes, 2007; 

Wolf & Rosenberg, 2012).  

Det er også mye fokus på formidlingsaspektet ved forskning. Terpstra og Rozell 

(1998) skriver at HR-praktikere opplever at akademisk litteratur er utilgjengelig, for teoretisk 

og gir for lite konkrete anbefalinger, hvilket Rynes et al. (2002) også ser i sin studie. Analyser 

av akademiske og praktikerrettede tidsskrift viser at selv om det er en viss likhet i hvilke tema 

som publiseres, er det også store forskjeller innen utvalgte felt; artikler om motivasjon 
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publiseres betydelig oftere i akademiske tidsskrift, mens praktikerne er mer opptatt av 

kompensasjon og belønning (Deadrick & Gibson, 2007, 2009). Deadrick og Gibson (2007) 

anbefaler forskere å oversette resultatene sine til et praktikerspråk og publisere i 

praktikerrettede tidsskrift, for på den måten å bedre nå ut. Andre anbefalinger går blant annet 

ut på å bruke forskning for å utvikle retningslinjer (Garman, 2011), at praktikertidsskrift i 

større grad skal være eksplisitt rundt det faglige grunnlaget for artikler, og at det bør være et 

krav om redegjørelse for praktiske implikasjoner i akademiske ledelsestidsskrift (Cohen, 

2007; Rynes, Giluk, & Brown, 2007).  

Et tredje, mye nevnt forbedringsområde er utdannelse. Mange HR-praktikere har tiår 

med erfaring, men lite formell kompetanse innen faget (Lawler III, 2007; Rousseau, 2012). 

Innenfor ledelsesutdannelse har det manglende fokuset på metode, og dermed også evnen til å 

lese og holde seg oppdatert på forskning, blitt kritisert (Rousseau, 2012; Rynes & Bartunek, 

2017). Når det gjelder utdanning i HR-relaterte fag understreker Deadrick og Gibson (2007) 

viktigheten av at HR blir anerkjent som et eget fag- og kompetansefelt i organisasjoner, ikke 

bare en ferdighet en leder bør ha. 

Hva kan praktikere gjøre? Majoriteten av diskusjonen rundt tiltak for å minske 

gapet mellom forskning og praksis omhandler akademikersiden. I de tilfellene hvor 

praktikeren er hovedperson, handler det om konkret samarbeid med forskere på konferanser, i 

HR-forum og ved forskning i organisasjoner (Cohen, 2007; Rynes, Bartunek, & Daft, 2001). 

Rousseau og Barends (2011) kommer imidlertid med konkrete råd til hvordan HR-praktikere 

kan bygge aksept for forskning på egen arbeidsplass, med den hensikt å fremme evidensbasert 

ledelse. De foreslår å nevne forskning i samtaler og uformelle møter hvor det er naturlig, 

henvise til forskning i interne memo, lage et internt forum for ledere og HR hvor man 

diskuterer nye ideer og forskning, samt å sammenstille og tilgjengeliggjøre systematiske 

gjennomganger av forskning som gjelder viktige praksiser i organisasjonen.  

Metode 

Valg av metode 

Grunnleggende antagelser. Spørsmålet om hvordan ledere resonnerer rundt 

påstander om effektive HR-praksiser legger noen føringer for innsamling og analyse av 

dataene. For det første må man anta at det finnes HR-praksiser som objektivt sett er mer 

effektive enn andre. For det andre bygger denne studien videre på et sett med studier (Carless 

et al., 2009; Rynes et al., 2002; Sanders et al., 2008; Tenhiälä et al., 2014) og teorier om 
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evidensbasert HR, hvilket innebærer at den vil være delvis teoridrevet til tross for en 

hovedsakelig datadrevet og induktiv tilnærming. For det tredje ligger fokus på ledere som en 

gruppe, ikke enkeltindivider eller enkeltcase.  

Metode: Semistrukturert intervju og malbasert analyse. Som nevnt tidligere, 

bygger denne studien videre på Rynes et al. (2002) og påfølgende replikasjonsstudier. Det å 

flytte fokuset fra hvorvidt deltagerne er enig eller uenig i gitte utsagn til hvordan de 

resonnerer rundt dem innebærer et skifte fra kvantitative spørreskjema til en kvalitativ metode 

hvor resonnementene kan komme frem. Semistrukturerte forskningsintervju gir en 

fleksibilitet i intervjuet uten å gi slipp på den strukturen som en intervjuguide gir, og metoden 

egner seg følgelig godt til å forstå tema fra intervjupersonens eget perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s.47). 

I denne studien har jeg valgt å bruke malbasert analyse (engelsk: template analysis), 

en form for tematisk analyse mye brukt i organisasjons- og ledelsesstudier (Brooks, 

McCluskey, Turley, & King, 2015). Malbasert analyse balanserer mellom struktur og frihet i 

analysen gjennom bruk av en kodemal som utvikles parallelt med analysen, og hvor analysen 

gjerne starter med noen a priori temaer som underveis kan forkastes, beholdes eller endres 

(Brooks et al., 2015). Den skiller seg på denne måten fra Braun og Clarkes (2006) versjon av 

tematisk analyse. Metoden egner seg i tillegg godt til analyse på tvers av informanter (Brooks 

et al., 2015). 

 

Datainnsamling og analyse 

Intervjuguide. Hoveddelen av intervjuet ble basert på sju av påstandene fra Rynes et 

al. (2002) med oppfølgingsspørsmål om kjennskap til teorier og praktisk erfaring. Påstandene 

ble oversatt til norsk med hjelp fra to uavhengige oversettere. Tilbakeoversettelse ble ikke 

ansett som hensiktsmessig bruk av ressurser ettersom påstandene ikke skulle brukes for å 

gjøre en kvantitativ replikasjon av Rynes et al. (2002). Del to av intervjuet inneholdt direkte 

spørsmål om eget og andres forhold til forskning og oppfordringer til å komme med 

betraktninger rundt gapet mellom forskning og praksis, se vedlegg A.  

Utvalg og kontakt. Av praktiske hensyn og forventninger om rik data ble antall 

intervjuer begrenset til sju. Deltagerne i studien ble rekruttert gjennom strategisk sampling. 

Hovedkriteriet for utvalget var at lederen måtte være HR-direktør eller -leder i sin bedrift. 

Dette kravet forutsatte også en viss størrelse på bedriften. I tillegg var kontor i Oslo-området 

et kriterium av praktiske årsaker. Bransje var ikke et kriterium. Potensielle deltagere ble 
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primært kontaktet på telefon, etterfulgt av mail med informasjon om studien og forslag til 

tidspunkt for intervju.  

Gjennomføring av intervju. Alle intervjuene ble, etter deltagernes ønske, 

gjennomført på deres respektive arbeidsplasser. De sju påstandene hentet fra Rynes et al. 

(2002) ble presentert én etter én underveis i intervjuet, både muntlig og skriftlig. På den 

måten hadde deltagerne mulighet til å se på påstanden underveis. Lengden på intervjuene 

varierte mellom 45 og 75 minutter.  

Etikk. Studien er gjennomført etter godkjennelse fra Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste (NSD), se vedlegg B. Deltagerne mottok den delen av samtykkeskjemaet som 

inneholdt informasjon om studien på mail etter første kontakt. I tillegg ble samtykkeskjemaet 

gjennomgått før selve intervjuet og deltagerne fikk mulighet til å stille spørsmål, se vedlegg 

C. Alle samtykket til bruk av båndopptager. Tema for studien gir ingen grunn til å anta at 

deltagelse ville gjøre noen skade på informantene. Datamaterialet ble likevel anonymisert i 

transkriberingsprosessen og identifiserende trekk ved personer eller bedrifter nevnes ikke i 

studien, dette for å gjøre det mindre truende å delta.  

Analyse. Den malbaserte analysen av datamaterialet fulgte fremgangsmåten beskrevet 

i Brooks et al. (2015) og King (2004).  

1. Gjøre seg kjent med datamaterialet. Intervjuene ble transkribert ordrett og deretter 

lest gjennom.  

2. Preliminær koding av data. Tre av intervjuene ble valgt ut, gjennomgått og 

relevante segmenter markert og kodet manuelt. I tillegg ble de fire 

informasjonskildene for evidensbasert ledelse (Briner et al., 2009) skrevet ned som 

tentative a priori temaer: 1) egen ekspertise, 2) lokal kontekst, 3) evaluering av 

tilgjengelig forskning og 4) hensyn til de som rammes av beslutningen.  

3. Organisering av koder i tema. Kodene ble gruppert i tema og forholdet mellom 

temaene ble tegnet opp.  

4. Utarbeidelse av innledende kodemal. En innledende versjon av kodemalen ble 

utarbeidet på bakgrunn av temaene fra tre av intervjuene. De tre intervjuene ble 

valgt ut spesifikt for å gi et datamateriale med relativt stor variasjon.  

5. Bruk av innledende mal på resterende data. De resterende fire intervjuene ble 

analysert med den innledende malen som utgangspunkt. Ved de tilfellene hvor de 

eksisterende temaene ikke egnet seg til å kategorisere de nye dataene ble forslag til 

endringer skrevet ned. Etter hvert intervju ble malen revidert før den ble brukt på 

neste.  
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6. Ferdigstillelse av mal. Den reviderte malen ble ferdigstilt og brukt på hele 

datasettet. Malen ble ansett å være ferdig da all data med relevans for 

forskningsspørsmålet hadde blitt kodet og plassert under et passende tema.  

Resultater 

 Utgangspunktet for denne studien er spørsmålet om hvordan norske HR-direktører og 

-ledere resonnerer rundt påstander om effektive HR-praksiser. Funnene fra intervjuene vil 

derfor bli presentert med utgangspunkt i de enkelte påstandene. Deretter følger en 

presentasjon av informantenes holdninger til forskning og hvilke kunnskapskilder de bruker.  

 

Resonnement rundt påstander 

 Ledelsespraksis. To utsagn omhandlet ledelsespraksis: «Lederutvikling er ineffektivt 

fordi gode ledere er født slik. Det er ikke noe man kan trene opp,» og «den viktigste 

forutsetningen for å være en effektiv leder er å ha en utadvendt, entusiastisk personlighet». 

Hovedpunktene for deltagernes resonnementer rundt disse utsagnene er presentert i tabell 2.  

 

Tabell 2 

Hoved- og undertema, ledelsespraksis 

Hovedtema Undertema 

Lederutvikling 1.1. Ulike utgangspunkt 

1.2. Det meste kan trenes 

1.3. Erfaring med utviklingsprogram 

1.4. Ledernes perspektiv 

1.5. Tilpasning av trening 

1.6. Bruk av data  

1.7. Teori som verktøy i opplæringen 

 

Lederegenskaper 2.1. Entusiasme 

2.2. Andre egenskaper 

2.3. Erfaring med ledertyper 

2.4. Bruk av data 

2.5. Ledelsesteori 
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 Lederutvikling. Lederne var konsekvent uenige i påstanden om den fødte leder, men 

uttrykte likevel at man går inn i en lederrolle med ulike forutsetninger. Forklaringene for de 

ulike forutsetningene kan deles i to, hvor både lederegenskaper og situasjon for ledelse ble 

trukket frem. Det var også en tydelig samstemthet om at det meste man trenger for å være en 

god leder kan trenes opp. Måten lederne snakket om temaet på varierte imidlertid. På den ene 

siden ble det vektlagt at selv om det meste kan trenes, har mennesker ulike forutsetninger for 

å ta til seg læring. På det andre siden ble viktigheten av en kontinuerlig utvikling i 

jobbhverdagen, samt en bevisstgjøring av hva en lederrolle innebærer, vektlagt. Av trenbare 

egenskaper som ble nevnt, kunne alle kategoriseres under «samhandling» eller 

«kommunikasjon». Det gikk, for eksempel, på det å gi gode tilbakemeldinger eller å være 

oppmerksom på hvordan andre har det.  

 

«Jeg mener påstanden er feil. Helt klart. Men det er ikke noe svart-hvitt, for noe ligger 

der. Sånn medfødt, da, men det er antageligvis lite.» (Leder A) 

 

«Så noen er nok disponert, på en måte, eller har utviklet egenskaper eller har 

genetiske forutsetninger – hva du nå skal kalle det – for å fungere lettere og kanskje 

bedre i en lederrolle. Men hvis jeg hadde trodd på det, så hadde jeg ikke jobbet med 

lederutvikling sånn som jeg gjør her.» (Leder D) 

 

«Og liksom evne til å se hvordan andre har det. [...] jeg tror jo man kan trene på det, 

og man kan i hvert fall få en økt bevissthet på det hvis man ikke har det så veldig 

naturlig for seg.» (Leder E) 

 

 Et tilbakevendende tema er egne erfaringer med utviklingsprogram, både gjennom 

egen deltagelse og som ansvarlig for interne program. Informantene snakker om erfaringer 

med mindre gode program og varierende entusiasme internt, men også om positive erfaringer 

med fornøyde ledere i etterkant av programmene. I den grad de tar perspektivet til andre som 

er mottagere av lederutviklingskurs, er det gjennom antagelser om deres motivasjon og 

preferanser.  

 

«Jeg tror det er utrolig mye dårlig der ute. Når du kommer på et kurs, og så lærer du 

masse, kjempespennende og kjempegøy. Og så går du tilbake og gjør akkurat som 

før.» (Leder C) 
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«[...] det var de nye lederne som følte seg mest komfortabel med å melde seg på 

lederkurs fordi de hadde en bevissthet rundt at ´jeg har noe å utvikle meg på, for dette 

er jeg ikke så erfaren med.’ [...] Og mange av de erfarne lederne kommer tilbake og 

sier at de har kjempenytte av det.» (Leder E) 

 

 De delene av resonnementene som omhandler den lokale konteksten kan deles inn i to: 

utforming av lederutvikling basert på behov hos leder og bedrift, og bruk av data for å 

evaluere opplæringen. Ingen av informantene henviste til forskning når de snakket om 

lederutvikling, og teori ble kun nevnt av én leder som et verktøy til bruk i selve 

utviklingsprogrammet.  

 Lederegenskaper. Lederne var også uenige i at entusiasme og utadvendthet er de 

viktigste forutsetningene for å være en god leder. Entusiasme ble omtalt på flere måter, blant 

annet at man kan bruke entusiasme for å motivere, men også at entusiasme vil avhenge av 

personen og situasjonen man skal lede. Det var likevel enighet om at entusiasme er 

sekundært, og det ble også sagt at det er en fare for at det kan «bikke over» og bli for mye av 

det gode. 

Da lederne ble bedt om å utdype hvilke andre egenskaper som kunne være viktige, var 

det i hovedsak to grupper med egenskaper som ble trukket frem: interesse for menneskene 

rundt seg og det å kunne håndtere komplekse problemer. De mellommenneskelige 

egenskapene dreide seg om å tilrettelegge for utvikling og samarbeid, å tilpasse lederstil til 

den enkeltes behov og å ha empati. Evnen til å håndtere komplekse problemer gikk på å 

kunne prioritere og delegere, fatte beslutninger og synliggjøre mål. I tillegg til disse 

hovedegenskapene nevnte lederne blant annet kommunikasjonsferdigheter og et godt 

verdigrunnlag. Intelligens ble ikke vektlagt, kun det å være «smart nok». 

 

«Så ha en plan og struktur for det. [...] Og så kan du følge opp ved å være en 

utadvendt og entusiastisk personlighet.» (Leder G) 

 

«Noen ganger er det kanskje klokskap i relasjon, sånn at relasjonsbygging vil være 

viktigere enn hvor intelligent du er.» (Leder F) 
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I de tilfellene hvor det ble snakket spesifikt om erfaringer med lederegenskaper, 

handlet det særlig om hvordan en feilplassert entusiasme kan slå negativt ut. Det beskrives 

møter med ledere som skaper fryktkultur eller tar for mye plass: 

 

«Jeg har jo hatt en som er her oppe. Noe så til de grader. Og det som skjedde da var 

at jeg ble nesten utbrent. At han giret meg så veldig opp.» (Leder C) 

 

«Jeg har hatt – jeg har det ikke lenger – men jeg har hatt kollegaer som har bjeffet til 

sine folk. Og som har skapt, ja, i alle fall ikke entusiasme og kanskje i stedet for en 

liten sånn fryktkultur.» (Leder B) 

 

 De tre andre kildene til evidensbaserte beslutninger ble i mindre grad omtalt enn 

erfaringene. Kun én leder trakk inn bruk av data i resonnementet og beskrev hvordan de 

vurderer tiltak for ledere basert på blant annet medarbeidertilfredshetsmålinger. Ingen av 

lederne snakket eksplisitt om hvordan ansatte påvirkes av ledelsesstiler, men teorier om 

transformasjonslede og endringsledelse ble tidvis brukt som en del av begrunnelsen for hvilke 

egenskaper de vektla i resonnementene. 

 Generelle HR-praksiser. Det eneste utsagnet under dette temaet lyder: «De fleste 

overestimerer hvor godt de selv presterer på jobben.» Overgripende temaer fra intervjuene er 

presentert i tabell 3. 

 

Tabell 3 

Hoved- og undertema, generelle HR-praksiser 

Hovedtema Undertema 

Overestimering av prestasjon 3.1 Forklarende faktorer 

3.2 Forskning som informasjonskilde 

3.3 Erfaring med overestimering 

3.4 Bruk av data 

 

 Overestimering av prestasjon. Responsen til dette utsagnet var delt. Noen mente at det 

finnes en tilbøyelighet til å overestimere, mens andre mente at det heller var en tilbøyelighet 

til å være realistisk eller til og med underestimere seg selv. Forklaringene kan deles i tre: 

individuelle forskjeller, norsk kultur, og en felles egenskap hos mennesker. Av individuelle 

forskjeller ble særlig selvfølelse, og til en viss grad personlighet, trukket frem som en 
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forklaring på hvordan man estimerer egen prestasjon. I tillegg ble alder, faglig bakgrunn og 

kjønn brukt som forklaring på forskjeller mellom mennesker. De lederne som snakket om en 

lav eller realistisk estimering koblet det til jordnærheten og beskjedenheten i norsk kultur, 

mens systematisk overestimering ble beskrevet som et grunnleggende menneskelig trekk hvor 

vi først og fremst ser vår egen innsats. 

 

«Så folk er skrudd sammen litt forskjellig i forhold til deres egne evner til å se 

sammenhenger og belyse seg, kaste lys over seg selv, på en måte.» (Leder D) 

 

«Men jeg opplever liksom at den norske, eller nordiske, beskjedenheten er veldig 

fremtredende. Og ikke bare her, men på andre arbeidsplasser også.» (Leder B) 

 

«Vi er jo kanskje oss selv nærmest. […] Men jeg tror kanskje, i en del tilfeller, at det 

henger sammen med at folk kanskje ikke helt klarer å løfte blikket litt. Og sette det inn 

i en sammenheng eller å se litt mer på andre – at man blir litt vel fokusert på egne 

ting.» (Leder F) 

 

 I resonnementene rundt dette temaet ble også spesifikk forskning nevnt som en del av 

resonnementene, hvor det ble gjort henvisninger til prestasjon i heterogene grupper og 

hvordan man fordeler ære og skyld mellom gruppemedlemmer avhengig av sluttresultat. Den 

nevnte forskningen er imidlertid ikke det som danner grunnlaget for utsagnet.  

 Lederne beskriver erfaring med overestimering av prestasjon og hvordan det blir 

synlig i forbindelse med spørsmål om bonus, ved interne utlysninger og ved nedbemanning. I 

en av bedriftene har de også tatt inn spørsmålet i medarbeiderundersøkelser og lederen 

beskriver et resultat som er i samsvar med utsagnet. 

 

«Vi har mye interne utlysninger i organisasjonen. Og du ser jo eksempler på 

kandidater som søker på jobber som de ikke er kvalifisert for, egentlig. [...] de har 

kanskje høyere tanker om hvordan de selv presterer og ville passe til den jobben enn 

det som er realiteten.» (Leder E) 

 

«[...] og så er det gjerne et sånt kontrollspørsmål ’i hvor stor grad er du fornøyd med 

det du selv leverer?’ Det er alltid høyere skåre enn hvis du spør i forhold til ledere 

eller kollegaer.» (Leder F) 
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Opplæring og utvikling. Utsagnet som hører til dette overgripende temaet handler 

spesifikt om rangering av opplæringsformer: «Forelesningsbasert opplæring er generelt sett 

bedre enn andre former for opplæring.» Hovedpunktene for resonnementene vises i tabell 4.  

 

Tabell 4 

Hoved- og undertema, opplæring og utvikling 

Hovedtema Undertema 

Forelesningsbasert opplæring 4.1 Kombineres med andre metoder 

4.2 Erfaring med opplæringsformen 

4.3 Suksesskriterier for opplæring 

4.4 Forskjell mellom bransjer 

4.5 Bruk av data for evaluering 

4.6 Ansattes perspektiv 

 

 Forelesningsbasert opplæring. Det var bred uenighet blant lederne i påstanden, men 

også en enighet om at metoden er god i kombinasjon med andre metoder. Denne 

samstemtheten kom på tross av at noen ledere beskrev negative erfaringer med forelesninger, 

mens resten hadde positive erfaringer eller var nøytrale.  

 Felles for metodene de foreslo å kombinere forelesninger med er at de aktiviserer 

deltageren. Rollespill og diskusjon ble nevnt som måter å bearbeide informasjonen på. Det ble 

også foreslått å få deltagerne til å holde presentasjon i etterkant av kurs. Et tilbakevendende 

tema var samhandlingsøvelser som gikk på «den vanskelige samtalen», et begrep som ble 

brukt av samtlige som snakket om temaet.  

 

«I mange situasjoner når vi jobber med ledere, for eksempel, i hvordan du skal 

håndtere en vanskelig samtale. [...] hvis jeg setter meg ned og tester med deg så du må 

prøve hvordan det vil være å gi meg et budskap som er litt vanskelig å uttrykke og jeg 

kan respondere til deg og si at ’vet du hva, måten du ordla deg på nå gjorde at jeg 

følte meg litt såra, men hvis du hadde gjort det sånn-,’ ikke sant.» (Leder F) 

 

 Lederne satte også flere suksesskriterier for opplæring: opplæringen må kobles til noe 

konkret og oppleves som relevant, den må tilpasses tema og publikum, gi muligheter for 

kommunikasjon, følge utviklingen i samfunn og teknologi, og den må, ikke minst, gi 
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erfaringer. Det ble imidlertid også trukket frem at det er forskjeller mellom fag og bransjer og 

at metodevalg og suksess vil variere mellom ulike retninger.  

Det tiltaket som i hovedsak trekkes frem for å sørge for god opplæring, er evaluering i 

etterkant av kurs. De beskriver at de bruker evalueringene for å se hva deltagerne på kurset 

følte de fikk utbytte av, for på den måten å sikre at kursene føles relevante og nyttige. Lederne 

tok også i større grad de ansattes perspektiv inn i resonnementene enn ved andre utsagn. 

Lederne snakket om hvordan de tror at opplæringen oppleves av den ansatte, både når det 

gjelder situasjonen opplæringen skjer i og preferanser for metoder som brukes: 

 

«’Kan vi ikke få lov til å evaluere de,’ men jeg tenker at hvis vi gjør det, da tror jeg 

folk trekker seg litt fra det. Så at vi skal ikke gjøre det. For å få den læringen, da. 

Ellers blir det bare de beste som står der.» (Leder C, om å øve på å presentere internt) 

 

 Ansettelser. Tre utsagn omhandlet ansettelsesprosessen: «De jobbintervjuene med 

høyest validitet er de som er tilpasset hver kandidats unike bakgrunn,» «det er veldig liten 

forskjell mellom personlighetstester når det kommer til hvor gode de er til å forutsi en 

jobbsøkers antatte prestasjon,» og «selskaper som kartlegger jobbsøkeres verdier gjør det 

bedre enn de som kartlegger intelligens.» Temaene fra resonnementene er gjengitt i tabell 5. 

 

Tabell 5 

Hoved- og undertema, ansettelser 

Hovedtema Undertema 

Jobbintervju og validitet 5.1 Intervju bør være like 

5.2 Forskning som informasjonskilde 

5.3 Motstand mot strukturering av prosess 

5.4 Bruk av data 

5.5 Kandidatopplevelse 

5.6 Egne erfaringer 

 

Personlighetstester 6.1 Erfaring med personlighetstester 

6.2 Skepsis  

6.3 Valg av test 

6.4 Bruksområder 

6.5 Forskning som informasjonskilde 
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Hovedtema Undertema 

Verdi kontra intelligens 7.1 Verdi viktigere enn intelligens 

7.2 Fag og forskning 

7.3 Kandidatopplevelse evnetester 

7.4 Egne erfaringer 

7.5 Bruk av data 

 

 Jobbintervju og validitet. Det fulgte en viss forvirring med dette utsagnet, både når det 

gjaldt validitetsbegrepet og implikasjonene i utsagnet, og utsagnet ble i noen tilfeller tolket 

dithen at det dreide seg om å stille samme spørsmål på tvers av stillinger man skal ansette til. 

Etter å ha oppklart misforståelsene var det imidlertid enighet om at intervju bør være like når 

man intervjuer forskjellige kandidater til samme stilling. Hovedbegrunnelsen lå i at de ville ha 

et sammenligningsgrunnlag, både for å sammenligne kandidater, men også for å se 

kandidatene opp mot kompetansebehovet for stillingen. Det ble også sagt at strukturerte 

intervju hjelper den som gjennomfører intervjuet med å se forbi kandidatenes evne til å 

presentere seg selv. 

 Forskning ble dratt inn som en tydelig informasjonskilde. Her snakket lederne om 

kunnskap de har fått gjennom opplæring i rekruttering, for eksempel ved sertifiseringskurs, og 

var tydelige på at strukturerte intervju er bedre enn ustrukturerte. Bias i forbindelse med 

vurdering av kandidater ble også nevnt som et eksempel på hvorfor strukturerte intervjuer er 

bedre. De lederne som forteller om å ha møtt motstand internt mot strukturering av 

ansettelsesprosesser, snakker også om hvordan de bruker forskning for å underbygge 

viktigheten av en god og gjennomtenkt prosess. 

 

«Først så er det sånn ’nei, det er ikke sånn jeg pleier å kjøre intervju,’ også sier jeg at 

’men dette vet vi at fungerer, så det er bare å bli med på dette her,’ og så får vi de 

med. For de er jo ikke supertrygge på sånne intervjuprosesser, de heller.» (Leder G) 

 

 Et tema som går igjen er kandidatens opplevelse av ansettelsesprosessen, og de som 

snakker om det uttrykker et ønske om at prosessen skal oppleves positivt – uavhengig av om 

han eller hun får jobben eller ikke. De forteller også at de bruker evalueringer i etterkant til å 

forbedre prosessen. Én leder forteller i tillegg om hvordan de har brukt data for å analysere 

tidsbruken i forbindelse med intervjuer. 
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«Så vi har et verktøy som viser hvor mange intervjuer vi har og hvor mange vi 

ansetter i forhold til intervjuer. [...] Men så tenker mange ledere at ’ja, vi tar et 

intervju til,’ - er du klar over hva det koster at du ikke gadd å bruke fem minutter til?» 

(Leder C) 

 

De lederne som bruker veldig strukturerte intervjuer sier at de har positive erfaringer 

med det, og at andre i firmaet også ser nytten av en godt planlagt prosess. Samtidig sa andre 

ledere at de ikke har ressurser nok til å gjennomføre strukturerte intervju i alle nivåer av 

organisasjonen, eller at de i stor grad flyter på erfaring fra årevis med intervju, og opplever at 

det fungerer greit.  

Personlighetstester. Lederne har ulike erfaringer med personlighetstester som 

utgangspunkt når de snakker rundt dette utsagnet. På den ene siden er de som opplever at det 

er liten eller ingen forskjell mellom testene, og på den andre siden de som opplever at det er 

en forskjell i kvalitet. Det ser likevel ut til å være en felles skepsis, både når det gjelder 

testenes prediksjonsevne og testkompetansen til de som er ansvarlig for bruk av dem: 

 

«Det er mange tester som håndterer dine preferanser, men å ta det ett hakk videre og 

si at du da vil agere sånn og slik...» (Leder A) 

 

«[...] og så tenker jeg også at hvis folk ikke er gode på å gi tilbakemeldinger så kan 

det bli en katastrofe.» (Leder F) 

 

 Et tilbakevendende tema på tvers av intervju er valg av personlighetstester. Lederne 

beskriver primært to kriterier i prosessen med å velge tester: hvorvidt testene er sertifiserte, og 

hva som står i stillingsbeskrivelsen. I de tilfellene hvor ledere henviser til teori, er de klar på 

at femfaktormodellen, Big Five, er den som ligger til grunn for de beste personlighetstestene. 

 

«[...] der må man jo stole på at andre har målt det for deg. Og da er jo for eksempel 

DNV eller en eller annen sånn instans som jeg tenker er den aller beste måten å vite 

det på. [...] Det finnes jo mange leverandører der ute som ikke er helt å anbefale, tror 

jeg.» (Leder E) 

 

 Til tross for ledernes skepsis til testenes prediksjonsevne, er de positive til å bruke 

personlighetstester fordi de opplever at de fungerer som et godt samtaleverktøy hvor de får 
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sett sider av kandidaten som det ville vært vanskelig å se uten. De er også opptatt av at 

kandidatene skal ha en positiv opplevelse av testen, og legger vekt på at tilbakelesningen skal 

skje på en god måte og med en person som har den riktige kompetansen.  

 Verdi kontra intelligens. Synet på lønnsomheten av å teste verdier kontra intelligens i 

en ansettelsesprosess var delt. De som mente at verdier var bedre å teste enn intelligens, 

mente med at man bare måtte være «smart nok,» så ville resten kunne læres, og at viktigheten 

av intelligens ville variere avhengig av jobb. Verdier ble beskrevet som et grunnlag for evnen 

til å samarbeide med andre og dermed også som et grunnlag for verdiskaping i bedriften: 

 

«Men når du skal jobbe i en virksomhet som er nettverksbasert og avhengig av 

samhandling-, og hvis ikke samhandlinga fungerer så klarer vi ikke å levere. Så da 

blir liksom verdiene som ofte ligger i personligheten til folk, det blir viktigere enn alt 

annet.» (Leder B) 

 

 På den andre siden var det ledere som argumenterte for at intelligens er mer lønnsomt 

å teste. Disse lederne henviste til forskning på ulike seleksjonsmetoder og var klare på at 

forskning sier at det er mest effektivt å teste generelle mentale evner. Det var også de samme 

lederne som reflekterte rundt kandidatenes opplevelse av evnetester. Evnetester, i likhet med 

personlighetstester, ble sett på som nyttige samtaleverktøy i intervjusituasjoner for å bli kjent 

med kandidatens måte å løse oppgaver på.  

 

«Det er jo sånn fortvilelse når de kommer tilbake og ’ja, jeg rakk ikke gjennom alt og 

det var vanskelig å svare,’ og de føler seg veldig utfordret på det, da, de testene.»  

(Leder G) 

 

«Og da kan du liksom se ’okay, dette er en person som er opptatt av å få alt riktig,’ og 

da får de kanskje lavere skåre enn hvis de hadde tatt sjansen på å få flere feil, da. Og 

det kan også være et interessant diskusjonstema.» (Leder E) 

 

I den grad lederne snakket konkret om egne erfaringer med temaet, var feilansettelser 

et tilbakevendende tema. Her fortalte de om lynende intelligente folk som de hadde ansatt, 

men som viste seg å ikke passe inn fordi de ikke evnet å jobbe i team. Én leder fortalte også 

om resultater fra evalueringer av ansettelser, hvor de så at mindre vellykkede ansettelser 

særlig kjennetegnes av dårlig match i holdninger og verdier.  
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Fra forskning til praksis 

 Holdninger og kunnskapskilder. Majoriteten av lederne uttrykte en positiv holdning 

til forskning og opplevde også positive holdninger til forskning blant andre i bedriften. De 

snakket om forskning som en veiviser for det praktiske arbeidet og som et verktøy man kan 

bruke for å få gjennomslag for nye HR-praksiser. Den forklaringen de selv trakk frem, var at 

de, som en kunnskapsbedrift, ser behovet for evidensbasert praksis og at menneskene i 

bedriften har interesse for teori. På den andre siden var det ledere som selv hadde et lunket 

forhold til forskning eller opplevde at andre i bedriften hadde det. Disse lederne trekker frem 

et operasjonelt miljø som forklaring, hvor mange ikke ser potensialet i å ta inn teori i 

hverdagen.  

 

«Så noen ganger bruker vi forskningen hvis vi skal gjøre noen endringer som vi 

merker litt motstand til. I og med at dette her er et kunnskapssted så er det litt lettere å 

slå i bordet med forskning.» (Leder C) 

 

«Hos oss er det jo mest av de veldig operativt orienterte. Som ikke anerkjenner helt 

det som kunne gitt dem litt verdi, da, tenker jeg. [...] Jeg ser ofte folk som ’vent da, 

forskning sier at mellom-’ og før den setningen er fullført så har noen bare ordnet 

det.» (Leder A) 

 

 Ved hvert utsagn fikk lederne spørsmål om de kunne huske å ha lest eller hørt noe om 

temaet. I de færreste tilfellene hadde de en konkret kunnskapskilde, og henviste ofte generelt 

til utdannelse. Det ble også sagt at det, etter mange år i jobb, er vanskelig å skille teori og 

praksis og huske hva man har lært hvor. Et tilbakevendende tema under intervjuene var 

kunnskap fra erfaringsdeling, særlig i HR-nettverk med praktikere fra andre firma, men også i 

en viss grad diskusjoner med akademikere og faglige diskusjoner internt. Samtlige ledere 

trekker frem mindre kurs som kilde til kunnskap, i hovedsak frokostseminarer og 

sertifiseringskurs. Lederne forteller også om bruk av andres fagkompetanse, både det å hente 

inn ekstern kompetanse til for eksempel rekruttering, og å ha nære ansatte med en mer 

teoretisk kompetanse. De snakket i mindre grad om faglitteratur som kunnskapskilde, men 

også her ser nettverk ut til å være en viktig arena for deling. Hvor krevende det er å lese 

litteraturen blir også trukket frem som en faktor for hva man leser.  
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 Hva kan vi gjøre med gapet? Lederne beskriver et behov for forskning og 

viktigheten av å ha noe mer enn bare det operative. Likevel opplever de at den forskningen de 

leser ikke er direkte overførbar til praksis. På spørsmålet om hva de synes forskere kan gjøre 

for å minske gapet, trekker lederne frem to ting: erfaring fra arbeidsliv og bedre formidling. 

De mener erfaring er viktig fordi det vil hjelpe forskere til å forstå praktikere og deres 

utfordringer, men også fordi det vil gi større legitimitet og gjennomslagskraft. Lederne ønsker 

i tillegg et enklere språk med flere praktiske eksempler og at forskningen skal gjøres mer 

tilgjengelig utenfor akademia. Lederne mente at praktikere selv bør være mer nysgjerrig på 

forskerperspektivet, ikke stole blindt på egen erfaring og være åpen for endring.  

 

«Jeg liker jo godt de som har ett bein ute i virkeligheten. [...] Det gir i hvert fall en 

større grad av troverdighet. At du klarer å omsette og relatere den forskningen du har 

gjort til det du har opplevd ute.» (Leder D, om forskerens rolle i å minske gapet) 

 

«[...] prøve å oversette det til et språk som er enklere. Fordi sånne rapporter kan fort 

bli lange. Og trekke ut hovedessensen og vise til noen praktiske eksempler hvor man 

kan prøve det ut.» (Leder G, om forskerens rolle i å minske gapet) 

 

«Da tror jeg det også baserer seg mye på det å være moden for endring, da. Bygge 

ned frykten for at det kommer en som skal tulle med sånn som vi alltid har gjort det.» 

(Leder G, om praktikerens rolle i å minske gapet) 

Diskusjon 

I originalstudien og de påfølgende replikasjonene svarte HR-praktikere i samsvar med 

forskning i i gjennomsnitt 57% av tilfellene (Tenhiälä et al., 2014) og det konkluderes med at 

gapet mellom forskning og praksis skyldes manglende kunnskap. Formålet med denne studien 

er å gå ett steg videre og undersøke hvordan norske HR-direktører og -ledere resonnerer rundt 

påstander fra Rynes et al.s (2002) studie. Hvordan forstår de utsagnene og hva er viktig for 

dem? Hvilke kilder til kunnskap benytter lederne seg av i resonnementene? Og hvilke 

implikasjoner har det for videre arbeid? 
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Resonnement versus forskning 

 Lederutvikling. Påstanden om at ledelse er medfødt og ikke kan læres, er feil. De 

sammenhengene man finner mellom personlighetstrekk og ledelse er svake (Bono & Judge, 

2004), mens man ser en moderat til høy effekt av utviklingsprogrammer på kunnskap og 

evner (Collins & Holton, 2004). I studien gjennomført av Rynes et al. (2002) svarte 96% av 

deltagerne i samsvar med forskning. Tallene fra replikasjonsstudiene var også tilsvarende 

høye, med lavest prosentandel riktige svar blant nederlandske praktikere (87%) (Sanders et 

al., 2008) og høyest andel blant australske HR-praktikere (96.6%) (Carless et al., 2009). Det 

er derfor ingen overraskelse at også de norske lederne var uenige i påstanden. Dersom de 

skulle ha svart «enig» eller «uenig» på utsagnet, slik som i studien til Rynes et al. (2002), er 

det nærliggende å tro at man ville fått en høy andel «uenig» og tolket det som at lederne 

svarer i samsvar med rådende forskning. Resultatene av den malbaserte analysen viste 

imidlertid ingen eksplisitt bruk av kjennskap til forskning i resonnementene rundt 

lederutvikling, til tross for at konklusjonene var i tråd med rådende forskning på feltet.  

 Lederegenskaper. I 2002, da Rynes et al. gjennomførte sin studie, så det ut til at 

intelligens var den viktigste faktoren for å forklare ledereffektivitet (Lord et al., 1986), og 

påstanden om at entusiasme og utadvendthet var de viktigste egenskapene for effektiv ledelse 

ble ansett som tydelig feil. Nyere metaanalyser har justert ned korrelasjonen mellom 

intelligens og lederes effektivitet fra .52 (Lord et al., 1986) til .27 (Judge et al., 2004), og 

dermed er forskjellen mellom intelligens (.27) og ekstroversjon (.24) (Bono & Judge, 

2004) betraktelig mye mindre. Utsagnet ble likevel inkludert med den hensikt å få et innblikk 

i hvordan lederne resonnerer, særlig med tanke på at resultatene fra de kvantitative studiene 

varierer mellom utvalgene, med 43% samsvar med forskning blant nederlandske praktikere 

(Sanders et al., 2008) og 88.8% samsvar blant Australske HR-praktikere (Carless et al., 

2009).  

Blant de norske lederne i denne studien var det enighet om at entusiasme og 

utadvendthet ikke er de viktigste forutsetningene for effektiv ledelse. Selv om entusiasme til 

stor del ble beskrevet som positivt og viktig for motivasjon, så de på det som sekundært. Også 

ved dette utsagnet kan man tenke seg at lederne ville ha krysset av for «uenig», i tråd med 

rådende forskning. Lederne snakket imidlertid ikke eksplisitt om intelligens, men om evnen 

til å håndtere komplekse problemer. Sammenhengen mellom evnen til å håndtere komplekse 

problemer og intelligens er omdiskutert og fremdeles uklar: på den ene siden oppfattes evnen 

gjerne som en del av intelligenskonseptet (Sternberg, Conway, Ketron, & Bernstein, 1981), 



HR-LEDERES TRO PÅ EFFEKTIVE PRAKSISER 

 

24 

men man klarer ikke å finne noen sterk sammenheng gjennom eksperimenter (Wenke, 

Frensch, & Funke, 2005). 

Den andre gruppen med viktige lederegenskaper som ble nevnt går på interessen for 

menneskene rundt seg. Hvis man ser på helhetlige ledelsesstiler i stedet for enkelte trekk eller 

faktorer, er transformasjonsledelse den mest effektive formen for ledelse (Dumdum, Lowe, & 

Avolio, 2002; Lowe, Kroeck, & Sivasubramaniam, 1996). Det som lederne beskriver som 

«interesse for menneskene rundt seg» sammenfaller godt med to av de fem dimensjonene som 

utgjør transformasjonsledelse: individuell støtte og intellektuell stimulering (Antonakis, 

Avolio, & Sivasubramaniam, 2003). 

Overestimering av prestasjon. Med utgangspunkt i Heidemeier og Moser (2009) er 

påstanden om at de fleste overestimerer hvor godt de selv presterer på jobben riktig. I 

metaanalysen fant Heidemeier og Moser (2009) at egen evaluering av prestasjon i 

gjennomsnitt lå ett tredjedels standardavvik over lederens evaluering av den ansattes 

prestasjon, og gjennomsnittlig korrelasjon mellom evalueringene lå på .22. I de kvantitative 

studiene spriket graden av samsvar med forskning, hvor bare 39% av de finske praktikerne 

svarte «enig», mens hele 88% av de sørkoreanske praktikerne var enige i utsagnet (Tenhiälä 

et al., 2014). Tenhiälä et al. (2014) forklarer forskjeller mellom landene med at synet på 

interpersonlige HR-praksiser er kultursensitivt. Det som taler for at man skulle kunne forvente 

lignende tall i Norge som i Finland, er at landene i Norden ofte regnes som tilstrekkelig like 

til at det er hensiktsmessig å se dem samlet (e.g., Dorfman, Hanges, & Brodbeck, 2004, 

s.689). De norske lederne er delt i synet på hvorvidt man overestimerer eller ikke, men denne 

studien er ikke av en slik art at man kan trekke konklusjoner om kulturelle forskjeller eller 

likheter.  

Som beskrevet i resultatene, kan ledernes forklaringer deles i tre: individuelle 

forskjeller, norsk kultur, og en felles egenskap hos mennesker. De individuelle forskjellene 

ble hovedsakelig nevnt som et supplement til de to typene forklaringer som tar for seg hva 

«de fleste» gjør, og utelates derfor fra diskusjonen. De som svarte i samsvar med Heidemeier 

og Moser (2009), så på overestimering av egen prestasjon som et grunnleggende, 

menneskelig trekk. Heidemeier og Moser (2009) fant imidlertid også at den gjennomsnittlige 

forskjellen mellom egne og overordnedes evalueringer varierte mellom utvalgene fra Asia 

(d=0.09), Europa (d=0.17) og USA (d=0.32), forskjeller som var statistisk signifikante på .05-

nivå. En mulig forklaring som trekkes frem på dette er en beskjedenhetseffekt (engelsk: 

modesty effect) knyttet til kollektivistiske kulturer (Atwater et al., 2009; Heidemeier & Moser, 

2009).  
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De som svarte motsatt brukte norsk eller skandinavisk beskjedenhetskultur som 

forklaring og mener at norske arbeidstagere er mer realistisk i estimeringer eller til og med 

underselger egen prestasjon. Studier som ser på selvpromotering og bedre-enn-

gjennomsnittet-effekten i Norge og Danmark finner at tilbøyeligheten til å overestimere egne 

evner og egenskaper er signifikant mindre enn i USA (Sandal & Endresen, 2002; Silvera & 

Seger, 2004; Thomsen, Sidanius, & Fiske, 2007). Ingen av disse studiene ser på 

samstemtheten mellom egne og en overordnedes estimering av prestasjon, men hvis man 

antar at effekten er overførbar vil ikke «uenig» som svar på utsagnet være like tydelig feil i en 

norsk som i en nordamerikansk kontekst.  

Forelesningsbasert opplæring. Påstanden om at forelesningsbasert opplæring er mest 

effektivt, er feil. Hvis man ser på effekten av opplæring på kognitive ferdigheter og oppgaver, 

er kombinasjonen av audiovisuell opplæring og selvinstruksjon den mest effektive (Arthur et 

al., 2003). Effekten av forelesninger skal likevel ikke underestimeres, da metoden ser ut til å 

være relativt effektiv til tross for at den gjerne oppfattes som «en kjedelig og ineffektiv 

opplæringsmetode» (Arthur et al., 2003, s.243, egen oversettelse). I Rynes et al. (2002) og 

replikasjonsstudiene svarte mellom 78% (sørkoreanske praktikere) og 98% (finske praktikere) 

i samsvar med forskning (Tenhiälä et al., 2014). Det er dermed ikke overraskende at også de 

norske lederne var uenige i påstanden. 

Ledernes resonnement om at forelesningsbasert opplæring ikke er den mest effektive 

metoden er i tråd med funnene fra Arthur et al. (2003), og det samme gjelder også enigheten 

om at metoden er bedre i kombinasjon med diskusjon. De suksesskriteriene som lederne 

trekker frem, samsvarer i stor grad med Salas og Cannon-Bowers (2001) fire prinsipper for 

effektiv opplæring: (a) innholdet må være relevant; (b) metoden presenterer kunnskap, 

ferdigheter og holdninger som skal læres; (c) metoden gir mulighet til å øve; og (d) metoden 

gir feedback under og etter øving. Et påfallende trekk ved flere av intervjuene var fokuset på 

samhandlingsøvelser som hjelper ledere med å gjennomføre «den vanskelige samtalen», med 

særlig fokus på de ansattes hypotetiske opplevelse av samtalen.  

Jobbintervju og validitet. Påstanden om at de jobbintervjuene som er tilpasset hver 

person er de med høyest validitet, har også blitt regnet som feil. Intervju som er strukturerte, 

og dermed lik for hver kandidat, har høyere validitet (r=.51) enn ustrukturerte intervjuer 

(r=.38), i følge Schmidt og Hunters metaanalyse fra 1998. I følge Schmidt, Oh og Shaffers 

(2016) oppdaterte versjon av metaanalysen er prediktiv validitet lik for strukturerte og 

ustrukturerte intervju (r=.58) ved korrigering for indirekte redusert spredning. Den økte 

validiteten for bruk sammen med evnetester er imidlertid ulik for strukturerte (18%) og 
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ustrukturerte intervju (13%). Det ser altså ut til at forskjellen mellom strukturerte og 

ustrukturerte intervju er mindre enn tidligere antatt. Når det gjelder kjennskap til forskning, 

burde det likevel være 1998-resultatene som er kjent blant praktikere, ettersom 2016-

resultatene fremdeles er et upublisert arbeidspapir.  

Ved dette utsagnet varierte resultatene mer igjen; samsvar med funnene fra Schmidt 

og Hunter (1998) varierte mellom 29% hos de spanske HR-praktikerne (Tenhiälä et al., 2014) 

og 73.4% hos australske I/O-praktikere (Carless et al., 2009). Blant de norske lederne var det 

enighet om at intervjuer bør være like for kandidater som søker samme stilling, et svar som er 

i samsvar med Schmidt og Hunter (1998).  

Det er imidlertid grunn til å tro at resultatet for de norske lederne ville sett annerledes 

ut hvis de kun skulle velge mellom «enig» og «uenig». Flere ble forvirret av ordlyden, og det 

kom svar basert på alternative tolkninger av utsagnet, som beskrevet i resultatene. Én mulig 

forklaring på misforståelsene kan ligge i oversettelsen til norsk, eventuelt at det norske 

«validitet» og det engelske «validity» ikke brukes i samme utstrekning. En tredje mulighet er 

at utsagnet er forvirrende, uavhengig av språk, og at svar som går imot rådende forskning i 

Rynes et al. (2002) og påfølgende replikasjoner kan tenkes å skyldes feiltolkning av utsagnet 

fremfor en oppfatning om at jobbintervju bør tilpasses den enkelte kandidat.  

Personlighetstester. Den faglige begrunnelsen som Rynes et al. (2002) legger til 

grunn for påstanden er forskjellen mellom personlighetsmodeller som Big Five og Myer 

Briggs typeindikator. Ut ifra dette perspektivet er det en tydelig forskjell mellom 

personlighetstesters evne til å forutsi antatt prestasjon (Barrick & Mount, 1991; Pittenger, 

2005), og påstanden er dermed feil. Grad av samsvar med forskning varierte mellom 27% hos 

finske HR-praktikere (Tenhiälä et al., 2014) og 70,6% hos australske I/O-praktikere (Carless 

et al., 2009). De norske lederne var, som beskrevet i resultatene, delt i synet på hvorvidt det er 

forskjeller mellom forskjellige tester eller ikke.  

Et påfallende aspekt ved resonnementene rundt personlighetstester var at majoriteten 

av lederne ikke koblet utsagnet til ulike personlighetsmodeller, men i stedet resonnerte rundt 

spesifikke, kommersielle tester. De var opptatt av at testene de bruker er sertifiserte, men 

opplevde ingen større forskjell mellom de som oppfylte dette kravet. Data fra intervjuene sier 

ingenting om hvorfor lederne gjør denne koblingen til spesifikke testverktøy i stedet for mer 

overgripende teorier. Det som er klart, er at de lederne som svarte bekreftende på utsagnet 

gjorde det på et annet premiss enn hva Rynes et al., (2002) legger til grunn for sin fasit.  

Verdi kontra intelligens. Påstanden om at selskaper som kartlegger jobbsøkeres 

verdier gjør det bedre enn de som kartlegger intelligens er feil. Ifølge metaanalyser er 
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intelligens den faktoren som predikerer prestasjon best (Schmidt & Hunter, 1998; Schmidt et 

al., 2016), mens person-organization fit, operasjonalisert som verdikongruens, har en svak 

effekt på generelle jobbprestasjoner (Kristof-Brown et al., 2005). Det innebærer at det er 

lettere å velge ut høytpresterende – og dermed lønnsomme – kandidater dersom man bruker 

evnetester fremfor verditester. I de kvantitative studiene svarte majoriteten av deltagerne feil. 

Svarene varierte mellom 5% riktig blant sørkoreanske HR-praktikere (Tenhiälä et al., 2014) 

og 49% riktig blant australske I/O-praktikere (Carless et al., 2009). De norske lederne var 

også her delt i sine syn på seleksjonsmetodene, men majoriteten kom til konklusjonen at 

verdier er viktigere enn intelligens. I valget mellom seleksjonstestene ville de fleste derfor 

undersøkt kandidatenes verdier.  

De lederne som argumenterte for at intelligenstesting er mer effektivt, brukte forsking 

på seleksjonsmetoder som hovedargument, mens de som argumenterte motsatt i stor grad 

lente seg på egne erfaringer og la vekt på evnen til å samarbeide med andre. Av de sju 

utsagnene i denne studien, er det ved dette utsagnet man kan se det klareste skillet mellom de 

som kjenner til og bruker aktuell forskning, og de som i stedet lener seg på egen erfaring som 

kilde til informasjon.  

En påfallende trend som kan ses på tvers av utsagn er ledernes fokus på det 

mellommenneskelige. Dette kommer særlig til syne i resonnementer rundt lederutvikling, 

lederegenskaper og opplæring, samt i spørsmålet om verdi versus intelligens. Som beskrevet i 

resultatene, kunne samtlige av de trenbare egenskapene som lederne trakk frem i diskusjonen 

om lederutvikling kategoriseres under «samhandling» eller «kommunikasjon». Analysen viste 

også at lederne vektla lederegenskaper som går på det å se den enkelte, være empatisk og 

tilrettelegge for utvikling. I resonnementene rundt opplæring ble «den vanskelige samtalen» 

tatt frem av flere ledere, med fokus på at samtalene skal oppleves som så lite skadende som 

mulig av den ansatte. Ved spørsmålet om hva som er mest effektivt å teste av verdier og 

intelligens var hovedargumentet for å velge verdier at de er en stor del av evnen til å kunne 

samarbeide med kollegaer. Denne trenden leder til spørsmålet om hvorvidt dette faktisk er en 

større effekt eller ikke, samt hvor utbredt den i så fall er. Uten sammenligningsgrunnlag fra de 

kvantitative studiene er det imidlertid ikke mulig å si hvorvidt fokuset på det 

mellommenneskelige ved disse utsagnene er særegent for norske ledere eller om det er et 

allment fokus på tvers av studiene.   
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Bruk av de fire kildene til informasjon 

 Beslutninger kan sies være evidensbaserte når man bruker samtlige av de fire 

informasjonskildene: praktikerens ekspertise og bedømmelse, evidens fra den lokale 

konteksten, en kritisk evaluering av den beste tilgjengelige forskningen, samt perspektivet til 

de menneskene som kommer til å bli rammet av beslutningen (Briner et al., 2009). I hvilken 

grad benytter lederne seg av de fire informasjonskildene når de resonnerer rundt påstandene? 

 Selv om lederne ofte svarte helt eller delvis i tråd med rådende forskning, henviste de 

kun i liten grad til konkrete teorier eller funn. De to utsagnene som skilte seg ut fra resten med 

tanke på bruk av forskning for informasjonskilde, var de som omhandlet jobbintervju og 

personlighetstester. Når lederne diskuterte disse, uttrykte de gjerne en bevissthet rundt hva 

som regnes som gode tester og verktøy, en kompetanse som kan se ut til å komme fra 

opplæring i seleksjon hos kommersielle aktører.  

En annen kilde som i liten grad ble brukt, er perspektivet til de som blir rammet av 

beslutninger. I de tilfellene hvor lederne aktivt satte seg inn i ansattes sted, handlet 

resonnementene om hvordan de tenker at utviklings- og opplæringsprogram og forskjellige 

seleksjonsverktøy oppleves. Evidens fra lokal kontekst ble oftere trukket frem enn de to 

forrige informasjonskildene, og lederne beskriver at de bruker tilbakemeldinger etter 

opplæring og ansettelser for å kunne fortsette å forbedre prosessene. I tillegg la de vekt på 

medarbeiderundersøkelser, og i noen tilfeller ble også andre analyser av interne data nevnt.  

Den informasjonskilden som i størst grad ble brukt i resonnementene var ledernes 

profesjonelle erfaringer og ekspertise. Samtlige ledere snakket ut ifra egne erfaringer med de 

temaene som utsagnene handlet om. De trakk frem både konkrete hendelser og større trender 

som de har sett i organisasjoner de har jobbet i. Vektleggingen av egne erfaringer ble ekstra 

tydelig ved oppfølgingsspørsmålet om hvorvidt de kunne huske å ha hørt eller lest noe om 

utsagnet tidligere; svaret var som oftest «nei». Flere snakket også om at det er vanskelig å 

skille teori og praksis etter mange år i HR, og at det man lærer blir en del av det man gjør.  

Ut ifra dette kan det være nærliggende å konkludere med at de norske lederne ikke er 

evidensbaserte. Dette er likevel en forhastet konklusjon, særlig siden analysen er basert på 

resonnementer rundt påstander i stedet for diskusjoner i en faktisk beslutningssituasjon. I 

tillegg er de sannsynligvis er en del av et større team når de skal fatte beslutninger, og i 

intervjuene sier de selv at de ofte lener seg på medarbeidere med en litt annen kompetanse.  
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Fra forskning til praksis – hvordan kommer vi dit? 

I intervjuene ble lederne spurt om holdninger til forskning og hvor de får faglig 

informasjon fra, i likhet med tre av de kvantitative studiene som denne studien bygger videre 

på (Rynes et al., 2002; Sanders et al., 2008; Tenhiälä et al., 2014). I tillegg ble de spurt om 

hva de selv tenker at forskere og praktikere kan gjøre for å minske gapet mellom forskning og 

praksis. Det ser ut til å være klare likhetstrekk mellom hva de norske lederne sier og hva 

praktikerne i de kvantitative studiene svarer; de er generelt sett positive til forskning, de synes 

at forskning kan være nyttig til tross for at det er et oversettelsesbehov, og de ser på andre 

praktikere som en svært viktig kilde til læring og problemløsing.  

 De norske lederne ga uttrykk for at forskningslitteratur er for lite tilgjengelig, både når 

det gjelder formidlingsspråk og -stil og hvor omfattende det kan være å lese. Dette samsvarer 

med funnene til Terpstra og Rozell (1998) og Rynes et al. (2002). De mener at forskere vil 

kunne nå bedre gjennom hvis de formidler bedre, i likhet med Deadrick og Gibsons (2007) 

anbefalinger om å oversette resultater til et praktikerspråk. Et forbedringsområde som gjerne 

nevnes i litteraturen er utdannelse av HR-praktikere (Lawler III, 2007; Rousseau, 2012), men 

ingen av de norske lederne trekker frem dette som et forbedringspunkt i intervjuene. På 

praktikersiden av gapet foreslår de norske lederne hovedsakelig at praktikere bør være mer 

nysgjerrig på forskerperspektivet, men ordlegger seg i vide og billedlige vendinger. Ett av de 

mer konkrete forslagene går på å samarbeide mer med forskere i det daglige, et forslag man 

også finner hos flere forskere (e.g. Cohen, 2007; Rynes, Bartunek, & Daft, 2001).  

Praktiske og teoretiske implikasjoner 

 Denne studien undersøker gapet mellom forskning og praksis ved å belyse HR-lederes 

resonnementer rundt påstander om effektive HR-praksiser, samt at den undersøker hvilke av 

de fire informasjonskildene til evidensbaserte beslutninger lederne tar i bruk. Funnene fra den 

malbaserte analysen tyder på at det å gi et bekreftende eller avkreftende svar på en påstand 

ikke nødvendigvis betyr at man har kjennskap til rådende forskning, og at resonnementene 

kan bygge på andre informasjonskilder. På bakgrunn av dette kan det være nødvendig å 

utfordre og nyansere synet på gapet mellom forskning og praksis. 

  Funnene fra studien har også praktiske implikasjoner for både praktikere og forskere. 

Resultatene tyder på at praktikere mangler oversikt over relevant forskning på flere temaer, 

men at de sitter på mye verdifull erfaring. For å sørge for at de tar evidensbaserte 

beslutninger, bør praktikere sjekke at de bruker alle fire kildene til informasjon. Her vil det 

også være viktig å inkludere mennesker med ulik kompetanse i beslutningene, eventuelt også 
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hente inn kompetanse utenfra. Forskere, på sin side, bør bli tydeligere i formidlingen av egne 

funn, både ved å skrive på en måte som gjør det lettere å sette seg inn i stoffet og ved å gjøre 

forskningen tilgjengelig på plattformer hvor praktikere får tilgang. En slik plattform kan for 

eksempel være LinkedIn, da lederne i studien trekker frem informasjonsdeling via sosiale 

medier, samt at formatet krever et mer effektivt språk. Frokostseminarer og andre kortere kurs 

vil også være en arena hvor forskere har mulighet til å møte praktikere og formidle i små 

drypp, samtidig som lederne i studien uttrykte entusiasme for denne formen for faglig input.  

Metodiske begrensninger og videre forskning 

 Funnene fra denne studien må ses i lys av de metodiske begrensningene. De viktigste 

begrensningene gjelder overførbarhet, valg og bruk av utsagn, samt formatets betydning for 

påfølgende analyse.  

 Studien er basert på en malbasert analyse av intervjuer med sju direktører eller ledere 

for HR i hver sin organisasjon. Den kvalitative tilnærmingen gjør at de kvantitative 

metodenes krav om generaliserbarhet i stedet blir et krav om overførbarhet. Selv om lederne 

kommer fra ulike organisasjoner i ulike bransjer, er det ikke selvsagt at andre ledere 

resonnerer på samme måte. Valget om å delta i studien eller ikke kan i seg selv ha gitt et 

utvalg som svarer på en annen måte enn resten av populasjonen. Det også uklart om funnene 

er overførbare til HR-praktikere på lavere organisasjonsnivå. En annen svakhet er at analysen 

er utført av forfatteren alene, og at analysen på den måten avhenger sterkt av forfatterens 

fortolkninger.  

En annen gruppe begrensninger ligger i påstandene som ble brukt som utgangspunkt 

for intervjuene. De sju påstandene ble strategisk valgt ut fra de 35 i Rynes et al. (2002) og 

oversatt til norsk. Det er derfor tenkelig at trendene som kommer til syne i resonnementene 

ikke er gyldige for hele settet med påstander. Det er også mulig at oversettelsen i seg selv er 

opphav til begrensinger; oversettelsen er basert på tre uavhengige versjoner, men det ble ikke 

gjennomført noen tilbakeoversettelse, og den er heller ikke validert.  

 For det tredje begrenser påstandsformatet hvilke slutninger man kan trekke om 

evidensbasert ledelse. Selv om analysen identifiserer varierende bruk av de fire 

informasjonskildene til evidensbaserte beslutninger, betyr ikke det nødvendigvis at bruken av 

de ulike kildene er proporsjonal til en situasjon hvor en leder skal fatte en beslutning.  

 Denne studien har undersøkt hvordan HR-direktører og -ledere resonnerer rundt 

påstander om effektive HR-praksiser, og det er tydelig at dette er et felt som krever mer 

forskning. Dersom målet er å minske gapet mellom forskning og praksis, bør man se forbi 
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konklusjonen om at praktikere mangler kunnskap om forskning og heller undersøke hvilke 

antagelser og verdier som ligger til grunn. Det vil være av både teoretisk og praktisk nytte å 

undersøke hvorvidt det finnes forskjeller mellom HR-praktikere i hvordan de tenker rundt 

HR-praksis, og hva de eventuelle forskjellene består i, både på forskjellige nivå i bedrifter og 

mellom bransjer. Her vil det også være av interesse å se antagelser og verdier opp mot 

kulturtrekk, særlig med tanke på fokuset på det mellommenneskelige som lederne i denne 

studien uttrykte. Bruken av de fire informasjonskildene for evidensbaserte beslutninger bør 

også undersøkes videre. Slike studier kan med fordel ta utgangspunkt i situasjoner som ligner 

mer på reelle beslutningssituasjoner, for eksempel gjennom å se på bruken av 

informasjonskildene i et faktisk team.  

Konklusjon 

 Det finnes mange råd om hva som er effektivt i organisasjoner. Rynes et al. (2002) og 

påfølgende replikasjonsstudier tolker riktige og gale svar som hvor godt praktikere kjenner til 

rådene som kommer fra forskning. Funnene fra denne studien tyder på at resonnementene bak 

svarene er mer nyanserte. Lederne svarte ofte helt eller delvis i tråd med rådende forskning, 

men henviste kun i liten grad til teori eller funn. Dette varierte imidlertid mellom utsagnene, 

hvor særlig resonnementene rundt jobbintervjuer og personlighetstester viste en faglig 

bevissthet rundt valg av seleksjonsverktøy. Kjennskap til forskning varierte også mellom 

lederne, noe som kom tydelig frem ved påstanden om testing av verdier kontra intelligens; de 

som baserte seg på profesjonelle erfaringer mente at verdier ville være mest lønnsomt å teste, 

mens de som baserte seg på forskning ville testet intelligens. Lederne resonnerte i tillegg 

tidvis rundt evidens fra lokal kontekst og perspektivet til de som rammes av beslutninger. 

Informasjonskildene til evidensbaserte beslutninger ble altså brukt i varierende grad, men en 

påfallende trend som ble observert på tvers av utsagn er ledernes fokus på det 

mellommenneskelige. Dette fokuset handler både om personlige egenskaper og mer konkrete 

handlinger i møte med kollegaer.  

 Funnene fra denne studien utfordrer de kvantitative undersøkelsenes antagelser om 

kjennskap til forskning. Ved flere tilfeller ga ledere uttrykk for at påstander var vanskelig å 

forstå, og særlig én påstand ble misforstått på en slik måte at flere av lederne sa imot 

forskning før tolkningene deres ble korrigert. Svar som regnes som riktige bygger heller ikke 

nødvendigvis på kunnskap om teorier og funn.  

Til tross for tilsynelatende lite eksplisitt kjennskap til teorier og funn uttrykker lederne 

positive holdninger til forskning og opplever at de har nytte av tyngden og verktøyene som 
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forskningen gir. Lederne sier selv at de burde samarbeide mer med forskere i det daglige, men 

etterspør også mer involvering og bedre kommunikasjon fra forskere. Dersom forskere skal 

klare å nå ut med funnene sine, bør de tilpasse kommunikasjonsstil og -kanaler for å møte 

praktikerne der de er. En slik tilpasning forutsetter at de har kunnskap om praktikeres 

antagelser og verdier. Denne studien har bidratt med kunnskap om praktikernes side av gapet 

mellom forskning og praksis, men det er tydelig at dette er et felt som krever mer forskning 

fremover.  
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Vedlegg A 

Intervjuguide 

 

Informasjon til deltager: 

• Gjentagelse av informasjon for informert samtykke. 

• Om første del av intervjuet: sju utsagn. Jeg er ikke ute etter fasitsvar, men heller 

resonnement og forklaringer. Vi går gjennom ett og ett utsagt.  

 

Del 1: Utsagn   

For hvert utsagn kommer følgende oppfølgingsspørsmål:  

• Hva tenker du om dette utsagnet? Enig/Uenig? 

• Kan du huske å ha lest eller blitt fortalt at det er slik?  

• Har du erfaring med dette i praksis?  

 

1. «Lederutvikling er ineffektivt fordi gode ledere er født slik, og kan ikke trenes opp.» 

2. «De fleste overestimerer hvor godt de selv presterer på jobben.» 

3. «Forelesningsbasert opplæring er generelt sett bedre enn andre former for opplæring.» 

4. «De jobbintervjuene med høyest validitet er de som er tilpasset hver kandidats unike 

bakgrunn.» 

5. «Det er veldig liten forskjell mellom personlighetstester når det kommer til hvor gode 

de er til å forutsi en jobbsøkers antatte prestasjon.» 

6. «Selskaper som kartlegger jobbsøkeres verdier gjør det bedre enn de som kartlegger 

intelligens.» 

7. «Den viktigste forutsetningen for å være en effektiv leder er å ha en utadvendt, 

entusiastisk personlighet.» 

 

• Vi har snakket om ledertrening, hvordan man evaluerer seg selv og om opplæring. 

Har du noe mer du vil legge til her? 

• Vi snakket også om jobbintervjuet, bruk av personlighetstester og verdi kontra 

intelligens. Har du noe mer du kommer på her og vil legge til? 

• Til sist snakket vi også om forutsetninger for å være en god leder. Vil du legge til 

du mer her? 
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Del 2: Om holdning til forskning  

1. Hvordan vil du beskrive ditt eget forhold til forskning?  

a. Hvis du skulle beskrive deg selv som HR-direktør, men sett utenifra, hvordan ville 

du ha beskrevet det da? (Hvorfor tror du det er annerledes?) 

b. Hvilke holdninger til forskning ser du rundt deg (ansatte, kunder etc)? 

2. Forskere og praktikere er ikke alltid enig om hvordan ting bør gjøres. Hva tror du er 

grunnen til dette?  

a. Hva kunne forskere ha gjort annerledes?  

b. Hva kunne praktikere ha gjort annerledes?  

Avslutning 

• Nå har vi snakket om ditt forhold til forskning og gapet mellom forskning og 

praksis. Er det noe her du har lyst til å utdype mer? 

• Er det noe mer du synes jeg burde ha spurt om? 
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Vedlegg B 

Godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD) 
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Vedlegg C 

Samtykkeerklæring 

 

 
 
 
Forespørsel om deltagelse i intervju i forbindelse med masteroppgave  

 
 

Bakgrunn og formål 
Mye av det man gjør av praktisk HR-arbeid kan knyttes til produktivitet og økonomisk effektivitet i en 
bedrift. Likevel bruker bedrifter ofte ikke de praksisene som forskningen anbefaler. Hvorfor ikke? Vet 

praktikeren noe som ikke forskeren ser? Formålet med denne studien er å undersøke hvordan norske HR-
ledere tenker rundt forskjellige praksiser. Studien har et sterkt fokus på HR-praktikeren som en aktiv 
bruker, og skiller seg på den måten fra mange andre studier på feltet.  
 
Prosjektet er en mastergradsstudie ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Veileder for prosjektet er 

professor Thomas Hoff.  
 

Hva innebærer deltagelse i studien?  
Datainnsamlingen foregår ved hjelp av intervjuer med varighet på én til halvannen time. Spørsmålene vil i 
hovedsak dreie seg rundt et sett med utsagn om HR-praksiser. Det vil bli tatt notater og brukt lydopptaker 

under intervjuet. Alle opplysningene behandles konfidensielt, og kun student og veileder vil ha tilgang til 
opplysningene. Opptakene og transkripsjonene vil bli slettet ved prosjektslutt, 15.05.2018.  
 
Det vil bli brukt enkeltsitater fra intervjuene i publikasjonen, men du vil ikke kunne gjenkjennes som 
deltager. Organisasjonen du arbeider for vil heller ikke kunne gjenkjennes.  

 
Frivillig deltagelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg fra studien uten å oppgi noen grunn. 
Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert.  
 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Eli Johanne Borgos. Ved spørsmål om prosjektet kan du 
også kontakte veileder Thomas Hoff, tlf. 410 00 400.  
 
Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata AS.   

 

 Samtykke til deltagelse i studien 
 

    Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta 

    Jeg samtykker til at enkeltsitater fra intervjuet kan gjengis i publikasjonen 
 
 

 
  ____________________________________________________________________ 
  (Dato, signatur prosjektdeltager) 

 
 

 
 
 
Mvh Eli Johanne Borgos 
Mastergradsstudent, Arbeids- og Organisasjonspsykologi  

v/Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo 
Tlf: 993 66 525 
Mail: elijb@student.sv.uio.no  


	Fra teori til praksis: HR-lederes tro på effektive praksiser
	Det finnes mange typer råd: gode råd og dårlige råd; råd om å bruke tanntråd eller om å spare til pensjon; råd fra andre og formaninger til seg selv; råd basert på synsing og råd basert på fakta og forskning. Når du går til legen med et hovent kne, fo...
	Forskningsbaserte råd er en viktig komponent i gjennomtenkte, evidensbaserte beslutninger (Briner, Denyer, & Rousseau, 2009), og organisasjoner som har prosesser i samsvar med det forskningen sier er effektivt, har lavere turnover og høyere profitt (H...
	Det finnes flere måter å se dette gapet på; én forklaring er at gapet skyldes manglende implementering av kunnskapen som praktikerne sitter på (Pfeffer & Sutton, 2006), mens andre mener at det handler om at praktikere ikke kjenner til forskningsfunn (...
	Formålet med denne studien er å undersøke hvordan norske HR-direktører og -ledere resonnerer rundt påstander om effektive HR-praksiser, herunder hvilke informasjonskilder til evidensbasert ledelse de trekker inn i resonnementene og hva de vektlegger p...
	Studien er strukturert på en slik måte at den teoretiske bakgrunnen blir presentert først, med fokus på en modell for evidensbaserte beslutninger, en gjennomgang av Rynes et al. (2002) og påfølgende replikasjonsstudier, samt artikler om gapet mellom ...
	Evidensbasert ledelse: teoretisk bakgrunn
	Hva er evidensbasert ledelse?

	Briner et al. (2009) tar utgangspunkt i Sackett, Rosenberg, Gray, Haynes og Richardsons (1996) kjente definisjon av evidensbasert praksis i medisin og definerer evidensbasert ledelse (EBMgt) som «beslutningstagning gjennom bevisst, eksplisitt og forst...
	Det har blitt rettet kritikk mot flere deler av EBMgt-bevegelsen. Bevegelsen har blant annet blitt kritisert for å ha et selektivt og snevert syn på hva som er å regne som evidens, hvor positivistisk forskning får forrang (Learmonth, 2008; Morrell & L...
	Briner et al. (2009), på sin side, påpeker at evidensbasert ledelse ikke er en oppskrift, men en samling av forskningsinformerte tilnærminger. Kravet for hva som regnes som «beste tilgjengelige forskning» handler ikke nødvendigvis om metodevalg, men o...
	HR-praktikeres tro på effektive HR-praksiser
	Gapet mellom forskning og praksis

	Metode
	Valg av metode
	Datainnsamling og analyse

	Resultater
	Resonnement rundt påstander
	Fra forskning til praksis

	Diskusjon
	Resonnement versus forskning
	Bruk av de fire kildene til informasjon
	Fra forskning til praksis – hvordan kommer vi dit?

	Praktiske og teoretiske implikasjoner
	Metodiske begrensninger og videre forskning
	Konklusjon
	Kildehenvisninger
	Vedlegg A Intervjuguide
	Vedlegg B Godkjenning fra Norsk senter for forskningsdata (NSD)
	Vedlegg C Samtykkeerklæring

