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Sammendrag 

Denne masteroppgaven tar for seg rekruttering av mellomledere i den rådgivende 

ingeniørbransjen.  Med mellomledere menes ledere som har minst ett nivå over og under seg i 

en organisasjon. Det er en bransje med høyt kvalifiserte medarbeidere hvor det faglige er i 

fokus. Likevel er ledelse i slike bedrifter særlig viktig. Lederen må sørge for at det faglige 

fokuset resulterer i inntjening. I forskningslitteraturen om rekruttering er det pekt på at det i 

arbeidslivet har funnet sted et skifte i hvordan rekruttering foregår. I mange bedrifter har man 

gått fra bruk av interne karrieresystemer til i større grad å benytte seg av ekstern rekruttering 

av medarbeidere. I dag synes det å være vanlig å kombinere både eksterne og intern 

rekruttering (Keller 2015). 

Hovedproblemstillingene i denne oppgaven er: Hvordan rekrutteres mellomledere i 

rådgivende ingeniørbedrifter? Hva kan forklare hvordan bedriftene har innrettet sin 

rekrutteringsprosess?  

Problemstillingene besvares med datamateriale samlet gjennom 13 semistrukturerte intervjuer 

av ledere, HR-ansvarlig og en representant fra ledelsen i to rådgivende ingeniørbedrifter av 

ulik størrelse. Teori og tidligere forskning oppsummeres i en modell som viser valgene 

organisasjonene står overfor i rekrutteringsprosessen.  

Armering, den største bedriften, har valgt å standardisere rekrutteringsprosessen av ledere. 

Gjennom intervju, caseoppgaver, personlighetsanalyse og et finaleintervju ønsker de et bredt 

informasjonsgrunnlag å vurdere kandidatene etter. Armering har videre besluttet at 

lederstillinger skal lyses ut både intern og eksternt. Det er rekrutterende leder som setter i 

gang rekrutteringsprosessen, men det er HR som driver den fremover. HR tar ansvar for den 

praktiske og administrative delen, for eksempel plassering av utlysning og kontakt med 

eksterne søkere. 

Betong har på sin side en mindre standardisert rekrutteringsprosess, i hvert fall på 

gruppeledernivå. To av tre rekrutteringsprosesser i denne undersøkelsen har vært uformelle 

forfremmelser av interne kandidater. Den tredje rekrutteringsprosessen viste derimot tegn til 

at Betong også går i retning av en mer standardisert rekrutteringsprosess av ledere. I den 

rekrutteringsprosessen ble det åpnet for interne og eksterne kandidater, og intervju og 

personlighetsanalyse ble benyttet for å vurdere kandidatene.  
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Studien viser at begge bedriftene foretrekker intern rekruttering, men det fremstår som et 

paradoks at de gjør lite for aktivt å utvikle medarbeidere i retning av lederroller. Det later til at 

organisasjonene i liten grad har tatt innover seg konsekvensene av strategivalget. 

Jeg peker på ulike forhold som kan forklare bedriftenes innretting av rekrutteringsprosessen. 

At begge bedriftene er kunnskapsbedrifter med et høyt fokus på det faglige fremstår som en 

viktig forklaring som former rekrutteringsprosessen. På grunn av medarbeiderens faglige 

interesse er gode ledere en knapphet i den rådgivende ingeniørbransjen.  

Videre har organisasjonenes størrelse innvirkning på hvordan de innretter 

rekrutteringsprosessen. Det er en forutsetning at organisasjonen er av en viss størrelse for at 

den utvikler et behov for standardisering av prosesser slik at beslutninger er i tråd med 

organisasjonens overordnede strategi. Store organisasjoner har behov for en bredere utlysning 

for at alle interne kandidater skal ha mulighet til å søke lederstillinger. Dermed er det et behov 

for standardisering av rekrutteringsprosessen. For at HR skal kunne gi støtte i 

rekrutteringsprosesser må HR-avdelingen, og dermed organisasjonen, være av en viss 

størrelse. I tillegg er det større gevinst knyttet til effektivisering av rekrutteringsprosessen i 

større organisasjoner fordi de har flere rekrutteringer av ledere i løpet av en gitt tidsperiode. 

At Betong har valgt en mer uformell rekrutteringsprosess kan forklares med at rekrutterende 

lederen har større frihet i utvelgelsen og at det kan gjøres på en lite tidkrevende måte. Videre 

pekes det på at Betongs bevegelse mot standardisering kan forklares med mimetisk 

isomorfisme. Det kan sees som et ledd i å øke organisasjonens legitimitet som en viktig aktør 

i bransjen. 

Standardisering av rekrutteringsprosessen bidrar til å styrke HRs posisjon i 

rekrutteringssammenheng og dermed HRs stilling i organisasjonen. Slik kan vekten på 

organisasjonens omdømme som arbeidsgiver, forklares med normativ isomorfisme. 
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1 Innledning 

I nyhetsbildet våren og høsten 2015 var Telenors rekrutteringspraksis særlig fremtredende. 

Avisen VG (Mosveen, Skarvøy og Haugan 08.12.2015) avslørte at da Telenor ansatte 

konsernsjef Sigve Brekke, var ingen kvinner med i den siste runden slik næringsminister 

Mæland, som representant for majoritetsaksjonæren, hadde gitt føringer på. Det var særlig en 

intern kvinnelig leder flere mente var en ypperlig kandidat. Debatten har i stor grad dreid seg 

om mangelen på kvinner i topplederstillinger i norsk næringsliv og hvilken rolle det er rimelig 

at staten har som eier/aksjonær, samt hvilken mulighet staten har til å gi føringer/instrukser til 

styret. Men også stillingsutlysningen styret lagde i forkant av prosessen som lot til å være 

skreddersydd til Brekke, var gjenstand for mye oppmerksomhet. 

Denne rekrutteringsprosessen var kontroversiell og fikk mye oppmerksomhet i media, men 

det skjer mange rekrutteringer av ledere på lavere nivå i hierarkiet som ikke får tilsvarende 

oppmerksomhet. Hvordan rekrutteringsprosessen forgår, har stor betydning for hvem som 

velges til rollen. Rekruttering kan løst defineres som en prosess hvor man ønsker å tiltrekke 

seg, velge ut og beholde kompetente individer for å oppnå organisatoriske mål (Ployhart 

2006: 868). I utvelgelsen av ledere vil organisasjonen søke etter personer som kan 

videreutvikle den og få frem det beste i de ansatte. Ifølge Ployhart evner ikke moderne 

organisasjoner å utnytte potensialet som finnes i effektive rekrutteringsprosesser. Grimsø 

(2004: 56) hevder at ledelsen gjerne glemmer hvor viktig det er å se rekruttering i 

sammenheng med organisasjonens overordede strategi.  

Rekruttering av ledere er interessant fordi måten ledere velges ut på har betydning for hvem 

som har mulighet til å påvirke bedriftene og samfunnet gjennom lederposisjonen. Toppledere 

mener selv at å bli sett tidlig i karrieren er et viktig steg i retningen av å bli leder på et høyere 

nivå senere (Halrynjo, Kitterød og Teigen 2015: 130-131). Halrynjo, Kitterød og Teigen 

(2015:131) fant at norske toppledere mener mellomledernivået var kritisk for deres suksess. 

Dermed har utvelgelsen av mellomledere svært stor betydning for hvilke grupper i samfunnet 

som får innflytelse.  
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1.1 Rekruttering av mellomledere i 

kunnskapsbedrifter 

I denne oppgaven ser jeg på hvordan mellomledere rekrutteres i den rådgivende 

ingeniørbransjen. Det er en bransje hvor fagkunnskap verdsettes høyt. Mellomledere har 

minst ett nivå over og under seg i en organisasjon. De mekler, forhandler og fortolker mellom 

det strategiske og det operasjonelle nivået i organisasjonen. Mellomlederne fungerer som 

bindeledd mellom de ulike nivåene (Hope 2010: 14-16). De er utsatt for et konstant 

krysspress med ulike krav og forventinger fra alle kanter i organisasjonen. Det er en krevende 

oppgave å finne en balanse mellom de ulike aktørene og arbeidsoppgavene mellomlederen må 

forholde seg til. Videre er mellomledere helt sentrale i implementering av den overordnede 

strategien (Hope 2010: 14, Floyd og Wooldrigde 1997). Dermed er intern utvikling eller 

ekstern rekruttering av gode mellomledere en avgjørende prosess for organisasjonene. Man 

skulle av disse årsakene tro at bedrifter vier nettopp rekruttering av mellomledere en god del 

ressurser, slik at man får en effektiv prosess som gir gode mellomledere til bedriften. 

I forskningslitteraturen om rekruttering er det pekt på at det i arbeidslivet har funnet sted et 

skifte i hvordan rekruttering foregår. I mange bedrifter har man gått fra bruk av interne 

karrieresystemer til i større grad å benytte seg av ekstern rekruttering av medarbeidere. I dag 

synes det å være vanlig å kombinere både eksterne og intern rekruttering (Keller 2015). 

Organisasjonene har beveget seg vekk fra de relativt lukkede interne karrierestigene med 

detaljerte regler for opprykk for å bli mer omstillingsdyktige. Tidligere studier viser, ifølge 

Keller (2015: 23), at omtrent halvparten av ansettelser gjøres gjennom ekstern rekruttering og 

halvparten gjennom intern rekruttering. Han hevder at ekstern rekruttering er viktigere på 

lavere nivåer, mens stillinger på ledernivåer gjerne fylles av interne kandidater. Ifølge Kuvaas 

og Dysvik (2012: 124-125) må medarbeiderne nå dessuten selv ta større ansvar for egen 

karriereutvikling. Jeg skal i denne oppgaven følge opp denne diskusjonen av forholdet 

mellom ekstern og intern rekruttering. 

1.2 Kunnskapsbedrifter 

Det finnes veldig mange definisjoner av kunnskapsarbeid, og det varierer hvor vidt de treffer. 

Fellestrekkene er at kunnskapsarbeidere er velkvalifiserte medarbeidere som gjerne har høy 
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formell utdannelse. Deres personlige evner og kompetanse benyttes for å realisere 

organisasjonens verdiskapning (Hillestad 2002: 279-280, Rasmussen og Håpnes 2012: 5). 

Kunnskapsarbeid består først og fremst av ikke-standardisert problemløsning hvor kreativitet 

og spesialisert kompetanse benyttes for å løse oppgavene (Alvesson 2004, Gotvassli 2012: 

178). 

Det later til å være en spenning mellom byråkratiske (organisatoriske) og faglige mål og 

verdier for kunnskapsarbeidere. Noen forskere hevder at det fører til at kunnskapsarbeidere er 

mindre lojale overfor organisasjonen og mer lojale overfor faget sitt. Alvesson (2004: 144) 

hevder imidlertid at det er lite som tyder på at det er tilfelle i dagens kunnskapsorganisasjoner. 

Det kan heller virke som at kunnskapsarbeidere og byråkratier har felles ideer om rasjonalitet 

og orden og dermed er forenelige. Bache (2002: 258) argumenterer for at kunnskapsarbeidere 

er svært fagorienterte, og vil derfor trives dårlig i byråkrati. Det resulterer i at de sjeldent 

streber etter lederroller, de besitter dessuten ikke den organisatoriske kompetansen som 

kreves i slike roller. Derfor kan det tenkes at betydningen av ledelse bli nedvurdert i 

kunnskapsorganisasjoner. Ifølge Sveiby (1997: 58) vil mange mellomledere i 

kunnskapsorganisasjoner se på ledelsesdelen av stillingen som underordnet den faglige 

funksjonen de har. 

Likevel er ledelse i slike bedrifter særlig viktig. Lederen må sørge for at det faglige fokuset 

resulterer i inntjening (Rasmussen og Håpnes 2012: 11). Det er når medarbeiderne møter 

utfordringer at lederen settes på prøve. Lederen må håndtere medarbeiderens usikkerhet og 

støtte medarbeiderne når de møter på faglige, økonomiske eller personlige utfordringer 

(Løwendahl 2002: 39). 

For å undersøke hvordan rekrutteringsprosessen av mellomledere er i organisasjoner med 

høyt kompetente arbeidstakere hvor det faglige står særlig sterkt, har jeg intervjuet ledere og 

HR-ansvarlig i to rådgivende ingeniørbedrifter av ulik størrelse. Begge bedriftene er 

anonymisert ved å gi dem fiktive navn, henholdsvis Armering og Betong. Begge bedriftene 

har lange tradisjoner innen rådgivende ingeniørbransjen i Norge. Armering har nylig 

gjennomgått en omstrukturering av rekrutteringsprosessen for ledere i bedriften som gjør 

bedriften særlig interessant. Betong er på sin side en mindre organisasjon med et relativt lite 

HR-system. Det er derfor interessant å sammenligne bedriftenes rekrutteringspraksis for å 

finne ut om det er noen ”stordriftsfordeler” eller ulemper.  
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1.2.1 Rådgivende ingeniørbransjen 

Rådgivende ingeniører er den prosjekterende part i prosjekter, sammen med arkitekter. Deres 

oppgaver er å utarbeide et grunnlag for prosjektet i form av tegninger og beskrivelser av 

prosjektet, både til byggherre, entreprenør og myndigheter. De prosjekterende skal bidra til å 

danne grunnlaget for produksjonsprosessen, slik at den fysiske utførelsen, altså byggingen, er 

best mulig lagt til rette for. Produktet de prosjekterende selger er først og fremst kunnskap. 

Arbeidet består av en prosess som krever kompleks oppgaveløsing, teamarbeid og 

samhandling (Eikeland, 1999: 59-60). 

Den rådgivende ingeniørbransjen er en bransje hvor faget står sterkt, i likhet med en rekke 

andre bransjer med stor andel kunnskapsarbeidere. De ønsker å utfolde og utvikle seg faglig. 

Bransjen preges av private aktører. Private kunnskapsintensive virksomheter er avhengige av 

å selge sine tjenester på markedet (Rasmussen og Håpnes 2012: 11). I kunnskapsbedrifter er 

det gjerne et lederansvar å hente inn jobber og prosjekter. En sentral del av lederjobben er å 

sørge for at deres medarbeider har nok betalte prosjekter til enhver tid. Begge firmaene jeg 

har fokusert på i denne oppgaven er private foretak. Det gjør at deres rekrutteringsstrategi står 

friere enn i det offentlige, som er sterkere regulert. Dermed er det interessant å se hvordan de 

velger å strukturere prosessen og hvilke føringer de legger på seg selv, og hvilke begrunnelse 

de har for det. 

1.3 Problemstillinger 

Hovedproblemstillingene i oppgaven er: 

Hvordan rekrutteres mellomledere i rådgivende ingeniørbedrifter? 

Hva kan forklare hvordan bedriftene har innrettet sin rekrutteringsprosess? 

Jeg tar først sikte på å beskrive rekrutteringsprosessen av mellomledere i de to casebedriftene 

langs ulike dimensjoner. Dernest vil jeg undersøke hvilke forhold eller faktorer som kan 

forklare hvordan de to casebedriftene konkret har organisert sin rekrutteringsprosess. 

Hovedproblemstillingen deles videre opp i fire underproblemstillinger: 

Hvor standardisert eller uformell er rekrutteringsprosessen? 
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I hvilken grad benyttes ekstern og intern rekruttering? 

Hvilke instrumenter tas i bruk for å vurdere kandidater? 

Hvilken betydning har størrelse for måten rekrutteringsprosessen er organisert på? 

Den første underproblemstillingen reflekterer at rekruttering kan gjøres på ulike måter. Videre 

vil rekruttering av mellomledere trolig skje i forbindelse med at en stilling blir ledig, fordi den 

tidligere mellomlederen går av med pensjon, blir forfremmet, slutter i organisasjonen eller 

skal jobbe med andre ting. Alternativt kan omorganisering av bedriften skape behov for en ny 

mellomleder. Fremgangsmetoden for å finne frem til en ny mellomleder kan være mer eller 

mindre planlagt, den kan sees i sammenheng med organisasjonens overordnede strategi eller 

det kan gjøres på mindre omfattende måter, for eksempel gjennom forfremmelse.  

Den andre underproblemstillingen søker å belyse forholdet mellom ekstern og intern 

rekruttering. Det vil også kunne bidra til en forståelse av hvilke begrunnelser de har for valget 

mellom eksterne og interne kandidater. 

Rekruttering er en prosess preget av usikkerhet, dermed tar organisasjoner gjerne i bruk 

verktøy eller instrumenter for å få informasjon om kandidatene slik at de kan vurdere dem. 

Med den tredje problemstillingen ønsker jeg å finne ut hvilke instrumenter de tar i bruk og 

hvilken betydning det har for rekrutteringsprosessen. 

Intern rekruttering forutsetter at organisasjonen er en viss størrelse. Dessuten vil det 

administrative støtteapparatet i mindre organisasjoner nødvendigvis være mindre. Den fjerde 

underproblemstilling retter fokuset mot hvilke føringer størrelse legger på 

rekrutteringsprosessen. Antakelsen er at rekrutteringsprosessen i den mindre organisasjonen 

vil bære mer preg av å være uformell, enn i den større organisasjonen.  

1.4 Oppgavens struktur 

I kapittel 2 presenteres teori og tidligere forskning på mellomlederrollen, ekstern og intern 

rekruttering, forholdet mellom ekstern og intern rekruttering, forhold som påvirker karakteren 

i rekrutteringsprosessen, herunder vurderingsverktøy, og kunnskapsbedrifter. 

Kapittel 3 beskriver og redegjør for metoden og de metodiske valgene som er gjort i løpet av 

forskningsprosessen.  
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Kapittel 4 presenterer noen grunnleggende trekk ved den rådgivende ingeniørbransjen. 

Hensikten er å gi en introduksjon til landskapet de to casebedriftene opererer i. Videre 

beskrives de to casebedriftene, Armering og Betong.  

I kapittel 5 beskrives mellomlederrollens oppgaver og ansvar i Armering og Betong. 

Kapittelets formål er å gi leseren et innblikk i rollen rekrutteringsprosessene i bedriftene er 

siktet mot. 

I kapittel 6 diskuteres forholdet mellom ekstern og intern rekruttering. 

I kapittel 7 sammenlignes bedriftene ut fra hvor standardisert eller uformell 

rekrutteringsprosessen er. 

Kapittel 8 tar for seg bruken og betydningen av vurderingsverktøy i rekrutteringsprosessen.  

I kapittel 9 diskuteres forklaringer på hvordan rekrutteringsprosessene er innrettet slik den er. 

Kapittel 10 oppsummerer svarene på problemstillingene og skisserer muligheter for videre 

arbeid. 
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2 Teori og tidligere forskning 

I dette kapittelet presenteres tidligere forskning på ekstern og intern rekruttering. Videre 

følger forskning og teori om forholdet mellom ekstern og intern rekruttering. Deretter 

presenteres forhold som påvirker karakteren i rekruttingsprosessen. Herunder diskuteres ulike 

verktøy bedrifter kan ta i bruk for å innhente informasjon å vurdere kandidatene etter. Videre 

følger teori om kunnskapsbedrifter, samt hvilken betydning det har at rekrutteringen foregår i 

kunnskapsbedrifter. 

Til slutt presentere jeg en modell som oppsummerer teoriene. Modellen er en forenkling som 

vil strukturere analysen.  

Det har vært en utfordring at mye av litteraturen knyttet til rekruttering dreier seg om 

rekruttering av toppledere – da gjerne om bruk av headhuntere eller rekrutteringsselskap, eller 

om rekruttering mer generelt. Første del av kapittelet er derfor en definisjon av 

mellomlederrollen. 

2.1 Mellomlederrollen 

Hope (2015: 22) definerer mellomledere som ”enhver leder som befinner seg på to nivåer 

under toppsjef og ett nivå over arbeidere/førstelinjemedarbeider, som binder sammen 

virksomhetens strategiske og operative nivå, og som har ansvar for minst en del av 

virksomhetens forretningsprosesser, men ikke forretningsprosessene som hele”. Det 

innebærer at rollen deles inn i tre dimensjoner: den hierarkiske, den funksjonelle og 

ansvarsdimensjonen (Hope 2010: 14-16). Den hierarkiske dimensjonen innebærer at 

mellomlederen har minst ett nivå over og under seg i en organisasjon. I denne oppgaven 

legger jeg Hopes (2015) definisjon til grunn og at mellomlederen befinner seg minst to nivåer 

under toppsjef. 

Mellomlederens funksjon innebærer mekling, forhandling og fortolkning mellom det 

strategiske og det operasjonelle nivået (Floyd og Wooldridge 1997). Toppledelsen 

konsentrerer seg om virksomhetens langsiktige utvikling, inntjening og overlevelsesevne, 

altså det strategiske nivået, ifølge Hope (2015: 17). Førstelinjen skjøtter det operasjonelle, den 

daglige driften som får virksomheten til å fungere effektivt. De er samtidig ansvarlig for å 
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implementere forbedringer og utforske nye muligheter. Mellomlederen befinner seg mellom 

det langsiktige og kortsiktige fokuset. Det er mellomlederen som oversetter strategien til det 

operasjonelle nivået. Mellomlederen må også fange opp signaler fra det operasjonelle nivået 

og inkludere det i utviklingen av strategien (Hope 2015:19).  

Hope (2015:21) ser på mellomlederen som oversetter. Det er ifølge Hope ulike 

kommunikasjonsmåter på ulike nivåer i organisasjonen. En nødvendig ferdighet for en god 

mellomleder er å forstå de ulike typene kommunikasjon på ulike nivå for å kunne oversette 

mellom dem, fra det strategiske til det operasjonelle og motsatt. Slik er mellomlederen et 

bindeledd mellom nivåene i organisasjonen. 

I tillegg må mellomlederen kommunisere sideveis med sine kolleger på samme nivå. De må 

sørge for at alle viktige (og tilsynelatende kjedelige) oppgaver blir utført, slik at de ikke 

havner mellom to stoler. Mellomlederen har ansvar for et avgrenset område av 

organisasjonen og koordinering horisontalt med mellomledere på samme nivå og vertikalt 

med ledere over og for ansatte under (Hope 2010: 14-16).  

2.2 Ekstern rekruttering 

James Breaugh (2013) oppsummerer tidligere forskning på rekruttering og beskriver hvor det 

er behov for ytterligere undersøkelser. Breaugh (2013: 391) fokuserer på ekstern rekruttering. 

Ekstern rekruttering dreier seg ifølge ham om en arbeidsgivers handlinger som har til hensikt 

å gjøre potensielle arbeidssøkere utenfor organisasjonen oppmerksomme på en ledig stilling, 

påvirke hvorvidt disse søker stillingen, om de beholder interessen gjennom prosessen og om 

de aksepterer et tilbud om jobb. 

Ployhart (2006: 869) hevder at fordi talent er sjeldent, verdifullt, vanskelig å imitere og 

erstatte bør organisasjoner som tiltrekker seg og holder på talent, ha bedre resultater enn andre 

organisasjoner. Rekruttering og ansettelser bør derfor være et av organisasjonens viktigste 

strategiske verktøy. Slik er det dessverre ikke. Han hevder at beslutningstakerne i 

organisasjonene ikke forstår rekruttering og de strategiske mulighetene utnyttes ikke. 

Ployhart (2006: 868) definerer rekruttering som organisasjonens kollektive innsats for å 

identifisere, tiltrekke og påvirke potensielle kandidaters valg av jobb. Denne definisjonen kan 

i større grad enn Breaughs anvendes om både intern og ekstern rekruttering. Rekruttering er, 
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ifølge Grimsø (2004: 55), strategier og metoder for å komme i kontakt med søkere i tillegg til 

verving av medarbeidere både internt og eksternt.  

Breaugh (2013) forsøker å besvare hvilke innsikter fra psykologien som kan bidra med 

forståelse i rekrutteringsprosessen. For eksempel kan kunnskap om overtalelse være nyttig for 

å utforme stillingsutlysninger slik at budskapet treffer riktig målgruppe. Mennesker er nødt til 

å ha selektiv oppmerksomhet, uten filtreringsmekanismer ville man blitt overveldet av 

informasjon. Overført til rekruttering innebærer det at det er lettere å få tak i personer som 

aktivt leter etter en jobb (Breaugh 2013: 393). Videre viser Breaugh (2013: 394) at et positivt 

inntrykk av organisasjonen er viktig for å tiltrekke seg kandidater i det hele tatt, men spesielt 

viktig for å tiltrekke passive kandidater. Med passive arbeidssøkere menes personer som 

allerede er i jobb. Det er krevende å tiltrekke seg disse kandidatene. Mange av de potensielle 

kandidatene til mellomlederstillinger er trolig ikke aktivt på leting etter ny jobb. Derfor vil det 

være krevende for organisasjoner å rekruttere kvalifiserte mellomledere i det eksterne 

arbeidsmarkedet. Dermed blir markedsføring av organisasjonen viktig. Slik markedsføring 

bør være knyttet til rekruttering, men også mot å gjøre organisasjonen kjent mer generelt. 

Mennesker har en tendens til å like det kjente. Ployhart (2006: 871-873) kaller det ”employer 

brand image” og mener det er viktig fordi det er sjeldent, vanskelig å imitere, verdifullt og 

uerstattelig. Det gir arbeidsgivere en mulighet til å skille seg ut og til å konkurrere med andre 

organisasjoner selv om de ikke kan konkurrere på lønn.  

Grimsø (2004: 64-65) skiller mellom to ulike syn på medarbeiderne i forbindelse med 

rekruttering av medarbeidere og ledere. Utvalgsmodellen er et kortsiktig perspektiv hvor man 

søker etter en person til å utføre jobben de har behov for i øyeblikket, med lite opplæring eller 

utviklingsmuligheter i fremtiden. Klassifiseringsmodellen er derimot et mer langsiktig 

perspektiv på rekruttering. I dette perspektivet ønsker organisasjonen å utnytte kandidatens 

egenskaper, ferdigheter og erfaringer så mye som mulig. Derfor velger de å tilpasse stillingen 

etter individuelle erfaringer og kunnskap. Det gir organisasjonen større rom for fleksibilitet og 

utvikling av medarbeideren. Grimsø hevder at klassifiseringsmodellen er mer anvendelig i de 

fleste organisasjoner fordi utviklingen i arbeidslivet går mot mer komplekse arbeidsoppgaver 

og stadig endringer. Dermed er fleksibilitet og utvikling viktig for å gjøre organisasjonen mer 

tilpasningsdyktig. 
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2.2.1 Formelle og uformelle rekrutteringsstrategier 

Gërxhani og Koster (2015: 783) skiller mellom formelle og uformelle rekrutteringskanaler. 

Formelle er offentlige og private arbeidsformidlingskontorer, reklame og rekruttering fra 

skoler. Uformelle kanaler er informasjon fra familie, venner, bekjente, nåværende eller 

tidligere arbeidstakere og andre arbeidsgivere. Gërxhani og Koster (2015) fokuserer på 

hvordan arbeidsgivers nettverk har betydning i rekrutteringsprosessen og undersøker hvordan 

disse nettverkene brukes for å håndtere ulike jobbrelaterte agentproblemer før 

arbeidsforholdet etableres. 

Ifølge Gërxhani og Koster (2015:783) argumenterer mange studier for at valg av 

rekrutteringskanal henger sammen med en kostnad-nytte-analyse hvor man vurderer 

økonomiske og tidsmessige kostnader ved strategien. Det vil si hvor mange potensielle 

kandidater som finnes, kvaliteten på kandidatene og sannsynligheten for å finne en passende 

kandidat. Formelle strategier gir flere aktuelle kandidater og dermed høyere sannsynlighet for 

å finne rett kandidat, men de koster ofte mye. Kostnadene er knyttet til markedsføring, 

involvering av hodejegere eller HR-avdelingens tidsbruk i forkant eller i etterkant om valgte 

kandidat leverer dårlige prestasjoner. Uformelle strategier er derimot forbundet med detaljert 

og korrekt informasjon om aktuelle kandidater og gir dermed kvalitativt gode ansatte. Det er 

lave kostnader fordi man ikke trenger å betale for annonse eller hodejeger, men det kan ta tid 

og i tillegg kan man gå glipp av bedre kandidater fordi man vurdere færre kandidater. Det er 

usikkerhet knyttet til hvor lett det er å finne kandidater. Dermed må organisasjonen avgjøre 

hvor mye de ønsker å investere for å øke sjansene for å finne potensielle kandidater. 

Breaugh (2013: 398) beskriver ulike rekrutteringskanaler og hvilke konsekvenser det har for 

rekrutteringsprosessen. Rekruttering gjennom ansatte viser seg å være svært effektivt og det 

gir egnede kandidater. Det er arbeidsgiveres foretrukne rekrutteringsmetode. Han konkluderer 

med at årsaken kan være at denne metoden gir kandidater som er selektert på forhånd av den 

ansatte og at den ansatte vil være en slags mentor som føler seg ansvarlig for at personen de 

refererte fungerer i jobben. Breaugh peker på at det kan være en god metode for å få tak i 

personer som ikke aktivt leter ny jobb, men det trengs mer forskning for å klargjøre det.  

Rekruttering gjennom universiteter er vanlig. Forskning viser at en organisasjon som gjør 

rekrutteringsrelaterte ting, som å finansiere stipend, reklamere på campus eller har kontakt 

med professorer som uttrykker positive ting om organisasjonen, kan påvirke antall søknader, 
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søkeres kvalitet og interessen for organisasjon (Breaugh 2013:399). Nettbaserte 

rekrutteringskanaler er ikke studert like nøye, men forskning viser at både bruk av 

organisasjonens nettside og nettbaserte oppslagstavler gir potensielt mange søkere. For å få 

færre søkere, men med bedre kvalitet har mer spesifikk informasjon om stillingen og 

organisasjonen positivt effekt. 

Årsaken til at Breuagh (2013: 391) fokuserer på ekstern rekruttering er fordi det finnes lite 

forskning om intern rekruttering.  

2.3 Intern rekruttering 

Det er forsket mindre på interne rekruttering i nyere tid (Keller 2015: 4). Tidligere forskning 

(fra 1970-1990-tallet) på feltet dreide seg i stor grad om karrieresystemer som var relativt 

sterkt regulert i nokså byråkratiske organisasjoner. Da tok organisasjonen selv hånd om 

opplæringen og utviklingen av medarbeiderne og det var en ”enighet” om livslange 

ansettelser. Disse systemene ga organisasjonene og arbeidstakere stabilitet og 

utviklingsmuligheter.  

Disse reglene produserte begrensede og veldefinerte kandidater. Dermed var det ikke 

nødvendig for verken ledere eller medarbeider å oppsøke muligheter for forfremmelse. Det 

står i motsetning til det interne arbeidsmarkedet som blir beskrevet i dag, hvor kandidater og 

arbeidsgivere aktivt søker informasjon og muligheter for å sette sammen organisasjon og 

medarbeider på måter som møter talentets behov og gir meningsfulle karrierer (Keller 2015: 

10, Kuvaas og Dysvik 2012: 121). Kuvaas og Dysvik (2012: 125) hevder at medarbeideren 

selv må oppsøke muligheter for karriereutvikling. 

Økende grad av komplekse arbeidsoppgaver, ny teknologi, stadig raskere endringer i 

omgivelsene, økt konkurranse fra hele verden, samt krav om reduksjon i kostnader fra 

aksjonærer krevde at organisasjonene ble mer omstillingsdyktige. Det er noen av årsakene til 

at organisasjonene beveget seg vekk fra de relativt lukkede interne karrierestigene med 

detaljerte regler for opprykk. Det ble for kostbart og tregt å utvikle medarbeiderne internt. 

Dermed måtte arbeiderne selv ta ansvar for karrieren og prøve seg i det eksterne 

arbeidsmarkedet for å avansere. Forskning på rekruttering har derfor i de seneste årene i stor 

grad vært orientert om ekstern rekruttering (Keller 2015: 4).  
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Fordi det ofte er vanskelig å utnytte potensialet til eksternt rekrutterte ansatte, i tillegg til at de 

gjerne får høyere lønn, har mange organisasjoner i økende grad fått øynene opp for intern 

utvikling av ansatte (Keller 2015: 24). Ifølge Grimsø (2004: 61) er intern rekruttering et 

strategivalg som krever aktiv oppfølging av medarbeiderne fra organisasjonens side. Slike 

aktiviteter innebærer opplæring, jobbrotasjon, utvikling i form av kurs og lignende. En av 

fordelene med forfremmelse av interne kandidater til lederposisjoner er at det kan bidra til å 

motivere medarbeiderne. De opplever at det finnes karriereutviklingsmuligheter i 

organisasjonen. Hvor effektiv en forfremmelse fungerer som insentiv, avhenger imidlertid av 

de ansattes tro på om man blir forfremmet dersom man presterer godt. Hvor sannsynlig det er, 

vurderes gjerne ut fra om andre som presterer godt blir forfremmet. Dersom organisasjonen 

ikke evner å forfremme dyktige medarbeidere, kan det ha negative effekter i form av mindre 

innsats og økt turnover (Bidwell og Keller 2014: 1040). Samtidig vil interne opprykk skape et 

nytt rekrutteringsbehov fordi organisasjonen vil, etter all sannsynlighet, måtte erstatte 

personen som rykker opp (Grimsø 2004: 61). 

Grimsø (2004: 63) lister opp en rekke forutsetninger for at intern rekruttering skal være 

mulig. Organisasjonen må ha en viss størrelse, og det må være mulig å skifte oppgaver. 

Organisasjonen må ansette mennesker med potensial for videreutvikling (jf. 

klassifiseringsmodellen). Organisasjonen må altså planlegge strategisk i rekruttering av ledere 

og medarbeidere. Videre må det brukes ressurser på utvikling og opplæring av medarbeidere. 

Medarbeiderne må vurderes gjennom for eksempel medarbeidersamtaler for å kunne utvikle 

dem videre. Det er behov for et oppdatert personaldatasystem hvor man har oversikt over 

medarbeiderne og deres prestasjoner. Medarbeiderne må informeres om mulighetene for 

utvikling og om ledige stillinger på kort og lang sikt slik at de kan kvalifisere seg til 

stillingene. 

Organisasjoner som investerer i utvikling av medarbeidere vil risikere at medarbeideren kan 

finne seg en jobb et annet sted hvor de kan ta i bruk ferdighetene de har utviklet. Dermed har 

medarbeideren (og kanskje konkurrenten) tjent på organisasjonens investering, men det har 

ikke organisasjonen (Cappelli 2008: 113-114). For å få mest utbytte av kandidatene er det 

nødvendig å ha dem i stillinger hvor de drar nytte av treningen og utviklingen. 
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2.3.1 Uformelle og formelle rekrutteringsstrategier 

Det er vanlig å dele det eksterne arbeidsmarkedet inn i markedsorienterte og 

nettverksorientere prosesser (Keller 2015: 13). Å bruke nettverk for å skaffe seg jobb 

betegnes gjerne som en uformell, nettverksorientert prosess, mens direkte søkere på 

utlysninger betegnes som formell, markedsorientert prosess. Keller (2015: 16) argumenterer 

for at denne inndelingen kan overføres til hvordan interne arbeidsmarked fungerer i moderne 

organisasjoner.  Når en organisasjon benytter seg av interne stillingsutlysninger, faller det 

innenfor den formelle markedsorienterte prosessen. Mens intern rekruttering ved bruk av 

mentorer/sponsorer, hvor en leder bruker sitt personlige nettverk innad i organisasjonen for å 

finne en egnet kandidat til en ledig stilling, uten nevneverdig konkurranse, betegnes som en 

uformell nettverksorientert prosess (Keller 2015: 19-20).  

Keller (2015: 19-20) mener at interne stillingsutlysninger har et potensial for å skape et 

virkelig marked for talentfulle ansatte intern i bedriften. Når stillinger utlyses internt er det 

gjerne åpent for alle. Det lyses da ut stillinger i nesten alle nivåer, men toppleder er gjerne 

unntatt. Lederen som ansetter gir et tilbud til kandidaten, som har anledning til å forhandle, 

akseptere eller avslå tilbudet. Slik sett er det veldig likt den formelle prosessen i det eksterne 

markedet. Men lederne står ofte fritt til å velge om de vil følge retningslinjene, og ofte velger 

de å la være. 

Det uformelle alternativet til stillingsutlysninger er å rekruttere gjennom en slags sponsor eller 

mentor. Lederen bruker sitt personlige nettverk innad i organisasjonen for å finne en egnet 

kandidat til en ledig stilling. En slik praksis kan, ifølge Keller (2015: 21), noen ganger 

maskeres som en intern utlysning. Altså har lederen allerede sett seg ut en kandidat når 

stillingen utlyses for hele organisasjonen. 

Studier av intern mobilitet tyder på at disse to prosessene foregår side om side i bedrifter. Selv 

om majoriteten av bedrifter benytter intern utlysning av ledige stillinger, er det stadig ny 

forskning som viser viktigheten av relasjoner i forfremmelser (Keller 2015: 21-22).  

Keller (2015: 25) mener at intern utlysning er karakterisert av selvseleksjon og formalitet. 

Selvseleksjon bør generere flere kandidater som reduserer sjansen for at organisasjonen går 

glipp av utmerkede kandidater. Formalitet bør oppfordre lederne til å vurdere relevant 

informasjon opp mot kriteriene for stillingene, men ikke minst bør det oppfordre lederne til å 
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unngå irrelevant informasjon. Keller finner at utlysning gir bedre resultater enn sponsor. 

Prosessen både skaper og fanger mer verdi enn ved sponsor. 

2.4 Ekstern versus intern rekruttering 

Bidwell og Keller (2014: 1035) hevder at det har vært en markant økning i ekstern 

rekruttering til alle typer stillinger og i alle organisasjonens nivåer. Tidligere var det vanlig 

med intern rekruttering oppover i hierarkiet. Ekstern rekruttering ble vanligvis kun benyttet på 

de laveste nivåene i organisasjonen. I dag kombinerer de fleste organisasjoner ekstern og 

intern rekruttering. Grimsø (2004: 64) mener, i likehet med Bidwell og Keller, at 

organisasjonene ikke behøver å velge mellom ekstern eller intern rekruttering. Det vil heller 

være en kombinasjon av ekstern og intern rekruttering, avhengig av hva slags stilling som 

skal besettes, organisasjonens mål på kort og lang sikt og økonomiske ressurser. Studier viser, 

ifølge Keller (2015: 23) at omtrent halvparten av ansettelser gjøres gjennom ekstern 

rekruttering og halvparten gjennom intern rekruttering. Han hevder at ekstern rekruttering er 

viktigere på lavere nivåer, mens stillinger på ledernivåer gjerne fylles av interne kandidater.  

Ifølge Bidwell og Keller (2014: 1036) påvirkes valget mellom rekruttering eksternt eller 

internt av to faktorer. For det første, hvordan problemene med organisasjonsspesifikk 

kunnskap og asymmetrisk informasjon påvirker organisasjonens muligheter til å finne den 

mest passende kandidaten til stillingen. Og for det andre har det betydning om en intern 

forfremmelse påvirker motivasjonen til de andre ansatte. Interne kandidater har ervervet seg 

organisasjonsspesifikke ferdigheter som gjør det enklere å orientere seg i organisasjonen. For 

eksempel har de bedre oversikt over de uformelle kommunikasjonskanalene i bedriften 

(Grimsø 2004: 62). Organisasjonsspesifikk kunnskap er kunnskap ervervet gjennom læring i 

jobben i organisasjonen som ikke kan brukes i en annen organisasjon. Viktigheten av slike 

ferdigheter vil variere mellom jobber. Noen forskere har hevdet at både medarbeidere og 

ledere undervurderer barrierene som finnes ved å overføre prestasjon mellom organisasjoner 

fordi de tilegger prestasjonene til generelle ferdigheter heller enn organisasjonsspesifikke 

ferdigheter (Bidwell og Keller 2014: 1038). 

Samtidig kan nettopp de organisasjonsspesifikke ferdighetene låse den interne kandidaten i de 

samme mønstrene, mens en ekstern kandidat vil kunne tilføre nye ideer og perspektiver på 

stillingen, medarbeiderne og arbeidsoppgavene (Grimsø 2004: 63). Ekstern rekruttering kan 
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også bidra til å bygge relasjon til dens tidligere arbeidsgiver og dermed mulighet for å ta 

markedsandel fra konkurrentene (Bidwell og Keller 2014: 1036). Det kan på den annen side 

ta lang tid før den eksterne kandidaten er effektiv og virksom i stillingen eller kandidatens 

nettverk er betydningsfullt. 

Altså vil en organisasjon velge intern forfremmelse hvis det er et sterkt behov for kunnskap 

om organisasjonen, det er vanskelig å få informasjon om hvorvidt kandidaten har evner til å 

utføre jobben eller det vil virke motiverende for andre ansatte i organisasjonen. 

Organisasjonen vil tilsvarende velge en ekstern kandidat dersom man vet nok om kandidatens 

evner for stillingen.  

For å fylle en stilling må lederen vurdere hvorvidt en kandidat har de evner og ferdigheter 

som trengs for å utføre jobben godt. I ekstern rekruttering er det mye vanskeligere å vurdere 

det fordi man ikke har tilgang på like detaljert informasjon om hvordan kandidaten har 

prestert, slik man har om interne kandidater.  Bidwell og Keller (2014: 1039) mener derfor at 

organisasjoner vil benytte intern rekruttering til jobber med høy variasjon i prestasjon fordi å 

ansette feil i en slik jobb vil være forbundet med høyere kostnader. Bidwell og Keller (2014: 

1050) konkluderer med at organisasjoner bør fokusere på å utvikle og evaluere medarbeidere i 

jobber hvor det er varierende prestasjoner eller hvor det er et høyt antall juniorer fordi det er 

blant disse at intern mobilitet er mest sannsynlig. 

Videre hevder Bidwell og Mollick (2015: 1629) at det er ulike gevinster knyttet til ekstern og 

intern mobilitet for arbeidstakeren. Det reflekteres også i arbeidstakerens begrunnelser for 

jobbytte. Kort fortalt innebærer ekstern mobilitet en sideveis forflyttning som ofte innbærer 

høyere lønn, men ikke mer ansvar. Altså er et jobbytte på tvers av organisasjoner, et bytte av 

organisasjon, men med tilsvarende ansvar og arbeidsoppgaver. Jobbytte internt i 

organisasjonen innebærer ofte høyere lønn og mer ansvar. Bidwell og Mollick (2015: 1631-

1633) forklarer at årsaken er at arbeidsgivere er mer tilbøyelige til å gi mer ansvar til ansatte 

hvor de har mer informasjon om deres prestasjoner. For å få mer ansvar må man overbevise 

en arbeidsgiver om at man har ferdighetene som kreves. Dermed vil en arbeidsgiver som 

vurderer en ekstern kandidat legge vekt på tidligere erfaring med lignede ansvar som 

stillingen innebærer.  

Bidwell og Mollicks studie er utført i amerikansk kontekst på høyt utdannede mennesker, i en 

bransje hvor en oppadgående karriere blir sett på som ønskelig. Den norske 
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arbeidsmarkedskonteksten skiller seg fra den amerikanske på mange måter. Det norske 

arbeidslivet er sterkere regulert, det er en langt høyere fagforeningsgrad, og offentlig sektor er 

en betydelig større arbeidsgiver enn i USA. Et viktig fellestrekk er at bransjen jeg har studert 

også har et høyt utdanningsnivå, likevel har ikke rådgivende ingeniører tradisjoner for å være 

spesielt karrierebevisste. Det har i hvert fall ikke tradisjonelt vært et utpreget ønske om å bli 

leder blant rådgivende ingeniører. Det er slik sett samsvar mellom ingeniører og teoretiske 

perspektiver på kunnskapsarbeidere. De er opptatt av faglig utvikling.  

Keller (2015: 12) oppsummerer fordelene med ekstern rekruttering for organisasjonen. 

Gjennom eksterne kandidater kan organisasjonen anskaffe seg ny kunnskap, implementerer 

strategier, øke grad av innovasjon, skaffe seg nye kunder, få tilgang til sosial kapital som kan 

påvirke eller svekke konkurrenten ved å stjele talenter.  

Fordeler med intern rekruttering på sin side er, ifølge Keller (2015: 24), økt kunnskapsdeling 

på tvers av organisasjonen, det kan virke motiverende for medarbeidere, 

organisasjonsspesifikke ferdigheter kan utvikles, det kan føre til økt tilfredshet blant 

medarbeidere, samt økt produktivitet og prestasjon, og mindre turnover. 

2.5 Forhold som påvirker karakteren i 

rekrutteringsprosessen – usikkerhet 

Ansettelser er alltid preget av en viss usikkerhet, for begge parter. Arbeidsgivere kan ikke 

være sikker på at de har all relevant informasjon om arbeidssøkeren. I tillegg er det norske 

arbeidsmarkedet sterkt regulert, og det er høye lønninger. Feilansettelser blir dermed kostbart 

(Rogstad og Sterri 2014: 19). Bedrifter må sees som rasjonelle aktører som velger strategier 

som fremmer lønnsomhet og omstillingsevne (Gulbrandsen og Jensen 2009). 

Ifølge Gërxhani og Koster (2015: 785) karakteriseres forholdet mellom ansatt (agent) og 

arbeidsgiver (prinsipal) av asymmetrisk informasjon. Årsaken er det klassiske dilemmaet som 

gjerne omtales som moralsk risiko, ”moral hazard”. Moralsk risiko innebærer at den ansatte 

ønsker å få mest mulig belønning for minst mulig arbeid, altså vil den ansatte, sluntre unna. 

Når en arbeidsgiver rekrutterer fra det eksterne arbeidsmarkedet, vil som nevnt kandidatenes 

evner være ukjente for arbeidsgiver. 
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Arbeidsgiveren forsøker å takle disse risikoene ved å overvåke arbeidet, lage 

informasjonssystemer for å innhente informasjon om den ansatte og skape insentiver for å 

motivere til innsats. Disse tiltakene er forbundet med kostnader, men de er likevel drevet frem 

av arbeidsgiverens ønske om å minimere kostnadene. Ved å adressere disse risikoene i 

rekrutteringsstadiet kan arbeidsgiveren unngå at de blir for kostbare (Gërxhani og Koster 

2015: 785). 

Jo vanskeligere det er å overvåke en ansatts prestasjoner og evner, jo mer risiko er forbundet 

med arbeidsforholdet (Gërxhani og Koster 2015: 784). Goldthorpe (2000, sitert i Gerxhani og 

Koster 2015: 784) mener at arbeidsgiver vil ha ulike kontrakter for å imøtekomme risikoen 

forbundet med den ansattes grad av skjønnsutøvelse og vanskeligheter med å overvåke 

prestasjonen. Gërxhani og Koster (2015) støtter seg på både sosiologiske og HRM-studier 

som viser at organisasjoner har nøyere utvelgelsesmetoder for fast ansatte, på høyere nivåer, 

når opplæring kreves eller når muligheten for å gjøre skade er stor. Altså, når jobben er 

verdifull og unik for organisasjonen, kreves mer sofistikerte HR-rutiner.  

2.5.1 Vurderingsverktøy i rekrutteringsprosessen 

Det er vanskelig å finne og tiltrekke seg ansatte med høy kvalitet gjennom ekstern 

rekruttering fordi søkernes kunnskap og evner er vanskelig å måle og observere (Williamson 

og Cable 2003: 350). Organisasjoner har ulike måter å redusere usikkerheten i situasjonen. 

Ved å ta i bruk det Williamson og Cable (2003: 350) kaller vurderingssystemer. Eksempler er 

strukturerte intervjuer, kognitive tester og personlighetstester.  

Før man setter i gang med rekruttering bør man utføre en jobbinnholdsanalyse for ta rede på 

hvilken kompetanse det er ønskelig at kandidatene skal ha (Kuvaas og Dysvik 2012: 87). En 

jobbanalyse bør gjøres i sammenheng med en vurdering av hvilke menneskelige egenskaper 

(ressurser) organisasjonens overordnende mål og strategier krever. En jobbanalyse har til 

hensikt å finne de personlige egenskapene, kunnskapene og erfaringene man mener er viktige 

for å kunne gjøre jobben (Martinsen 2010: 228-229). Det finnes en rekke ulike metoder for å 

vurdere søkere mot stillingen. Hvilke metoder man bruker bør sees i sammenheng med 

jobbanalysen (Martinsen 2010: 230). 

Ifølge Kuvaas og Dysvik (2012: 88-89) kan en test av jobbutsnitt være en høyst treffsikker 

metode for å vurdere hvor godt kandidatene kan utføre jobben. Med test av jobbutsnitt menes 
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at kandidatene prøver seg på sentrale arbeidsoppgaver i stillingen før de ansettes. Det er for 

eksempel ikke uvanlig at doktorgradsstudenter har prøveforelesninger før de ansettes. 

Martinsen (2010: 234-235) skiller mellom ustrukturert, strukturert og situasjonelt intervju. 

Det ustrukturerte intervjuet innebærer at intervjueren ganske fritt stiller spørsmål som han 

eller hun mener gir et inntrykk av kandidatens personlige egenskaper og ferdigheter. 

Intervjuet tar form av en løs samtale hvor det er om å gjøre for kandidaten å få god kontakt 

med intervjueren. Denne intervjuformen gjør at spørsmål og måten spørsmålene stilles på kan 

variere mye mellom kandidatene. Dermed kan det være vanskelig å vurdere dem mot 

hverandre og stillingen. I det strukturerte intervjuet er spørsmål planlagt på forhånd og alle 

kandidater får de samme spørsmålene. Spørsmålene er basert på arbeidsoppgavene i stillingen 

og hvilke egenskaper og ferdigheter arbeidsgiver mener er nødvendig for å utføre jobben på 

en god måte.  

Det situasjonelle intervjuet dreier seg om ulike situasjoner som regnes som kritiske 

arbeidsoppgaver eller beslutninger i stillingen. Intervjueren presenterer en situasjon og spør 

kandidaten hvordan han eller hun ville håndtert den (Martinsen 2010: 235). Strukturerte 

intervjuer gir, ifølge Ployhart (2006: 880-881) bedre grunnlag for å vurdere kandidatene opp 

mot hverandre og øker sjansen for å lykkes med rekrutteringen. 

Personlighetsanalyse  

Personlighetstester er som regel spørreskjemabasert (Martinsen 2010: 233-234). De er gjerne 

omfattende hvor man svarer på flere hundre spørsmål og utsagn. Det blir regnet ut en tallverdi 

basert på svar fra grupperinger av spørsmål. Tallverdien indikerer hvilke svake og sterke trekk 

det er ved personligheten til den som har tatt testen.  

Ployhart (2006: 878-879) oppsummerer debatter om bruk av personlighetsanalyser i 

rekrutteringsprosesser. En viktig debatt handler om hvorvidt man egentlig måler 

personlighetstrekk med testene. Han hevder at mange som bruker personlighetsanalyser er 

skeptiske til personlighetsanalyser fordi validiteten virker liten. En annen dominerende debatt 

dreier seg om hvorvidt søkere overdriver eller underdriver svarene i en retningen de antar at 

arbeidsgiver ønsker, med ønske om å fremstå best mulig (sosial ønskbarhet). Ifølge Ployhart 

er det, til tross for denne utfordringen, likevel nytteverdi i å bruke personlighestsanalyser i 

rekrutteringsprosessen. Videre mener Ployhart (2006: 879) at selv om det bruken av 



19 

 

personlighetsanalyser i rekrutteringsprosesser øker, er mange beslutningstaker skeptiske til 

verdien personlighetsanalyser tilfører. Derfor sees det ofte bort fra resultatene av 

personlighetsanalysene i rekrutteringsprosessen. 

Difi (Botn og Lervik 2012) har gjort en kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan 

personlighetsanalyser brukes i rekrutteringsprosessen i fire offentlige virksomheter. 

Rapporten konkluderer med at personlighetsanalysen blir brukt som et supplement til intervju 

og referansesjekk, for å få et mer helhetlig bilde av kandidatene. Personlighetsanalysen ble 

utført i forkant av andregangsintervjuet, og resultatene ble diskutert med kandidatene i 

andregangsintervjuet. På denne måten ble personlighetsanalysen brukt som et samtaleverktøy 

for å bli bedre kjent med kandidatene (Botn og Lervik 2012: 7). Lederne påpekte at de ikke 

anså resultatene som en fasit. Kandidatenes egne refleksjoner rundt resultatene ga lederne 

nyansert og utdypende informasjon om kandidatene. Dermed ble vurderingene av kandidatene 

grundigere, mer profesjonell og objektiv. Det ga et bredere beslutningsgrunnlag og dermed 

mer legitimitet i beslutningen. Det var spesielt viktig i vurdering mellom eksterne og interne 

kandidater (Botn og Lervik 2012: 7). Hovedgrunnen til å benytte personlighetsanalyse i 

rekrutteringsprosessene er økt treffsikkerhet og legitimitet i avgjørelsene (Botn og Lervik 

2012: 13).  

Undersøkelsen omfattet også intervjuer med søkere til stillinger, både de som fikk jobbtilbud 

og de som ikke nådde opp. Søkerne ga tilbakemelding om at arbeidsgiver fremsto som 

ryddige, grundige og profesjonelle (Botn og Lervik 2012: 12). To av virksomhetene mente det 

var viktig å behandle interne søkere på samme måte som de eksterne. For de interne 

kandidatene ga personlighetsanalysen lederen et mer nøytralt grunnlag å basere intervjuet på. 

Derfor ble det enklere å stille vanskelige spørsmål (Botn og Lervik 2012: 15). 

2.6 Kunnskapsbedrifter 

Det finnes, som nevnt innledningsvis, mange ulike definisjoner av kunnskapsarbeid. 

Kunnskapsarbeid består først og fremst av ikke-standardisert problemløsning hvor kreativitet 

og spesialisert kompetanse benyttes for å løse oppgavene (Alvesson 2004, Gotvassli 2012: 

178). Kunnskapsarbeid krever at medarbeiderne har autonomi i hvordan oppgavene skal 

gjøres. Autonomi i denne sammenhengen innebærer at kunnskapsarbeidere har ansvar for sitt 

bidrag til virksomheten, de har altså ansvar for kvaliteten på tjenestene han/hun leverer 
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(Drucker 1999: 86). Ifølge Hillestad (2002: 282) er det mer meningsfullt å snakke om graden 

av kunnskapsarbeid, enn et være eller ikke være. Alt arbeid baserer seg på kunnskap, en 

tømrer må for eksempel ha kunnskap om ulike materialer, konstruksjoner og verktøy. Denne 

oppgaven legger til grunn at kunnskapsarbeidere er arbeidere som hovedsakelig bruker 

kompetansen de har tilegnet seg gjennom høy formell utdannelse til å virkeliggjøre 

virksomhetens verdiskapning. 

Lederrollen i kunnskapsbedrifter er forhandlet frem i dialog med kunnskapsarbeiderne, og 

handler om å være en lagspiller som gir tilbakemelding til medarbeiderne slik at de kan 

videreutvikle seg og arbeidet sitt. Forholdet mellom medarbeider og leder baseres på 

gjensidighet, likeverd og delte målsettinger (Hillestad 2002: 286-288). Uformell kontakt, 

delegering, istandsettelse og ansvarliggjøring er sentralt i ledelse av kunnskapsarbeidere. I en 

kunnskapsbedrift er lederens autoritet mer forankret i fagkompetanse, karisma og erfaring enn 

i formell posisjon i bedriftshierarkiet (Hillestad 2002: 288, Løwendahl 2002: 39, Gotvassli 

2012). 

Kunnskapsarbeidere ønsker å jobbe i en bedrift som gir dem mulighet til å utvikle seg faglig. 

Det er derfor viktig å sørge for at ulike oppdrag og prosjekter tilbyr kunnskapsarbeiderne 

variasjon i arbeidsoppgaver og arbeidsmåter (Rasmussen og Håpnes 2012: 12). Det må 

samtidig balanseres med bedriftens behov for lønnsomhet i prosjekter. Det kan virke som at 

det er en viss spenning mellom hvilke prosjekter og oppgaver kunnskapsarbeiderne mener er 

interessante og hva toppledelsen anser som kommersielt/lønnsomt og viktig for 

organisasjonens utvikling og lønnsomhet (Alvesson 2004: 155). Det blir opp til 

mellomledelsen å sikre aksept for slike beslutninger og å skape engasjement om oppgaver 

som kan være mer rutinebaserte. En viktig lederoppgave blir å få medarbeiderne til å føle 

eierskap og lojalitet overfor oppgavene, samt å utvikle mål som har mening og verdi for 

medarbeiderne (Hillestad 2002: 295, Løwendahl 2002: 40-41). 

2.6.1 Horisontal og vertikal karriereutvikling. 

Lederveien er i mange organisasjoner den eneste måten å få karriereutvikling. Dermed må 

man klatre oppover i hierarkiet hvis man ønsker lønnsutvikling og prestisje i form av en tittel. 

Det kan medføre at mange medarbeidere i bedriften søker seg til lederstillinger fordi det er 

forventet (ut i fra hvor mange år de har jobbet i organisasjonen) eller fordi det er en måte å få 

høyere lønn på (Kuvaas og Dysvik 2012: 122). Men ikke alle medarbeidere egner seg som 



21 

 

ledere, mange har i tillegg ingen interesse av å lede andre. Likevel har alle et behov for 

anerkjennelse (Grimsø 2004: 62-63). Det er særlig viktig i kunnskapsbedrifter hvor det 

faglige verdsettes høyt (Kuvaas og Dysvik 2012: 122).  

Ifølge Grimsø (2004: 63) vil bedrifter som ikke belønner spesielt kompetente medarbeidere 

risikere å miste dem. Hun påpeker samtidig at om personer som ikke ønsker eller egner seg 

som ledere tilsettes i slike posisjoner, kan det medføre andre problemer. Særlig for de som 

ledes av den umotiverte lederen. Organisasjoner kan ende med ledere som ikke er motivert for 

selve lederstilling og derfor prioritere den delen bort (Sveiby 1997: 58). Dermed har 

kunnskapsbedrifter behov for mer enn ett karriereutviklingssystem. 

Kuvaas og Dysvik (2012: 122-124) skiller mellom horisontal og vertikal karriereutvikling. 

Den vertikale karriereutviklingen er den tradisjonelle klatringen i organisasjonens hierarki, 

altså opprykk til lederroller. Den horisontale karriereutvikling handler derimot om å verdsette 

fagkompetanse på samme måte som lederkompetanse, det er som nevnt spesielt viktig i 

kunnskapsorganisasjoner. 

Ifølge Keller (2015: 17) er fleksibilitet blitt det viktigste for organisasjonen fordi omgivelsene 

er så usikre. Derfor er ikke organisasjoner interessert i å forsikre arbeiderne om stabile 

arbeidsforhold. Dermed er det nå uklart hvordan man kan bygge karriere innad en 

organisasjon. Det er kostbart for organisasjonen å utvikle arbeiderne selv, dessuten ønsker 

ikke medarbeiderne at organisasjonen skal forme deres karriere etter organisasjonenes mål 

uten at de selv har noen reell innflytelse på retningen. 

2.7 Oppsummering av teori – modell 

Under følger en modell som oppsummerer den tidligere forskningen og teoriene presentert i 

dette kapittelet. Stiene representerer valg, men de utelukker ikke hverandre. Det er mulig å 

kombinere ekstern og intern rekruttering, og flere av verktøyene kan brukes i sammenheng 

med hverandre. I så måte er de mer kompletterende, enn gjensidig utelukkende. Modellen vil 

bli brukt nedenunder for å strukturere funnene og diskusjonen av dem.  
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Figur 1: Oppsummering av teori 

  



23 

 

3 Metode  

Hvilken metode man velger for å besvare forskningsspørsmål er helt avgjørende for hva slags 

og hvordan man kan gi svar på disse spørsmålene. Det er vanlig å skille mellom kvalitative og 

kvantitative tilnærminger, og valget er avhengig av problemstillingen, men det må også gjøres 

en rekke praktiske hensyn underveis (Tjora 2010: 13-15). I dette kapitlet vil jeg gjøre rede for 

den forskningsstrategien jeg har valgt og hvilke avgjørelser jeg har tatt for å kunne belyse 

problemstillingene.  

3.1 Valg av metode 

Jeg har valgt kvalitativ metode for å kunne belyse de mange ulike nyansene i 

rekrutteringsprosessen av mellomledere. Hensikten med studien er å beskrive 

rekrutteringsprosessen, forstå hvilke vurderinger som gjøres i rekrutteringsprosessen, hvilke 

virkemidler som tas i bruk og hvordan de brukes. For å få innsikt i disse temaene hadde jeg 

behov for nærhet til de aktuelle aktørene (Thagaard 2013: 11) 

Det ville vært vanskelig å finne ut hvordan rekrutteringsprosessen foregår gjennom en 

spørreundersøkelse hvor spørsmålene har svaralternativer. Årsaken er at det er en prosess som 

godt kan være standardisert, men som likevel vil være vanskelig å fange opp i et avgrenset 

spørreskjema. Kvalitativ metode gir fyldige data om et tema jeg ikke har så mye kunnskap om 

på forhånd (Thagaard 2013: 12). Det har gitt mulighet til å lage detaljerte beskrivelse av 

hvordan rekrutteringsprosessen foregår i de to casebedriftene. I tillegg lar det meg fange opp 

unntakene fra prosessen, og hvilke begrunnelser det er for dem. 

3.1.1 Hvorfor komparativt?  

Casestudier kjennetegnes, ifølge Thagaard (2013: 56) av at forskeren studerer mye 

informasjon om få enheter. Hensikten med casestudier er å utvikle en forståelse av et fenomen 

basert på de utvalgte enhetene. I dette tilfellet studerte jeg to bedrifter i den rådgivende 

ingeniørbransjen for å utvikle en forståelse av hvordan rekrutteringsprosessen av 

mellomledere foregår. Videre var hensikten med å ha to bedrifter å kunne sammenligne 

rekrutteringsprosessene deres. Hovedforskjellen mellom bedriftene er størrelsen, og gir derfor 

mulighet til å vurdere hvorvidt størrelse har betydning for rekrutteringsprosessen.  
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3.1.2 Semistrukturerte intervjuer.  

Et alternativ til intervjuer kunne vært å observere en rekrutteringsprosess. Det ville gitt et 

førstehånds blikk på hvordan prosessen foregår og hvilke vurderinger som gjøres. Men det er 

svært tidkrevende å observere en rekrutteringsprosess fra start til slutt. Dessuten ville det vært 

svært utfordrende å få tilgang til en slik prosess i rammen av denne masteroppgaven. I tillegg 

er det vanskelig å gi svar på hvordan rekrutteringsprosessen internt foregår, da det er en 

prosess som kan gå over mange år.  

Metoden jeg har valgt er semistrukturerte intervjuer. Det vil si at jeg har forberedt en rekke 

åpne spørsmål om de ulike temaene jeg ønsker å undersøke (Kvale og Brinkmann 2012: 47). 

Dybdeintervjuer vil gi muligheten til å ha en fri samtale som kan utvikle seg i ulike retninger. 

Denne fleksibiliteten gir større rom for utfyllende forklaringer og spørsmål slik at jeg som 

forsker kan forstå rekrutteringsprosessen og deres syn på organisasjonens behov (Tjora 2010: 

93). De åpne spørsmålene gir rom for at det kan dukke opp temaer som jeg på forhånd ikke 

visste om, men som kan være betydningsfulle for problemstillingen. Det er en fordel fordi det 

er et område jeg ikke har inngående kunnskap om fra før. Selv om jeg har kjennskap til 

bransjen og en interesse for rekruttering, er det vanskelig på forhånd å tenke ut spørsmål som 

vil være dekkende for å svare på problemstillingen. Dermed er fleksibilitet viktig for å kunne 

følge opp temaer eller begreper jeg er usikker på.  

Samtidig er det nyttig for en relativt uerfaren intervjuer, som meg, å ha en godt 

gjennomarbeidet intervjuguide som en støtte under intervjuet. Intervjuguiden virker som et 

hjelpemiddel som bidrar til å holde tråden og minne meg om temaene samtidig som jeg kan 

vie oppmerksomheten til det informanten forteller. 

Begrensninger  

Det er noen begrensninger ved å intervjue personer, heller enn å observere dem, som man må 

være klar over. En vanlig kritikk er at forskeren ikke vet om informanten snakker sant. Videre 

er det en utfordring at den menneskelige hukommelsen ikke er perfekt. Vi husker noen ting 

bedre enn andre. Dermed kan det tenkes at det er problematisk å intervjue noen om noe som 

har skjedd langt tilbake i tid. I denne sammenhengen har jeg ingen grunn til å tro at mine 

informanter ikke forteller om sine erfaringer og meninger om rekrutteringsprosessen slik de 

husker den. Likevel ba jeg dem fortelle om den nyligste rekrutteringsprosessen de deltok på. 
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For de fleste var rekrutteringsprosessen ikke mer enn ett år tilbake i tid. Jeg opplevde at de 

fleste informantene beskrev prosessen i stor detalj. Dersom de var usikre eller ikke husket 

detaljer, ga de uttrykk for det. Dessuten ga flere av informantene uttrykk for kritiske 

synspunkter om prosessen. Det forteller meg at informantene stolte på meg og så på meg som 

en interessert forsker, heller enn ”bedriftsledelsens lange arm”.  

Widerberg (2001:92) studerte fenomenet trøtthet og intervjuet ledere og medarbeidere på en 

arbeidsplass. I løpet av datainnsamlingen opplevde hun at  medarbeiderne så på forskerne som 

en forlengelse av bedriftsledelsen. Hun reflekterte over at det kunne skyldes at den første 

kontakten med medarbeiderne ble tilrettelagt av ledere i bedriften og at intervjuene ble gjort i 

arbeidstiden, men ikke på arbeidsplassen. Jeg var også bevisst på denne problematikken i min 

undersøkelse. Derfor skrev jeg eksplisitt i e-posten til informantene at jeg ønsket at de skulle 

uttrykke seg fritt om både positive og negative synspunkter på rekrutteringsprosessen. Derfor 

er jeg trygg på at informantene ikke som meg som en forlengelse av bedriftsledelsen. I tillegg 

intervjuet jeg kun ledere som er vant med å uttrykke sine meninger også overfor ledelsen. 

3.2 Utvalg 

For å finne informanter som kunne fortelle meg om rekruttering av mellomledere i rådgivende 

ingeniørbedrifter brukte jeg nettverket mitt. Jeg tok kontakt med representanter i to bedrifter 

med beliggenhet i Oslo, som jeg hadde kjennskap til gjennom nettverket mitt, for å høre om 

de kunne være interessert i å være casebedrift for meg. Begge bedriftene takket ja. Bedriftene 

beskrives nærmere i kapittel 4.  

Utvalget bestod av 13 informanter, åtte i bedriften jeg har valgt å gi navnet Armering og fem i 

bedriften Betong. I Armering intervjuet jeg én fra HR som var ansvarlig for rekruttering i 

bedriften, én representant for ledelsen (øvre ledersjikt) og syv fra det midtre 

mellomledersjiktet. Utvalget ble rekruttert ved hjelp av Anne fra HR. Anne valgte ut 

informantene basert på kriteriet at de hadde rekruttert en mellomleder i løpet av det siste 

halvåret. Anne sendte hver av dem en e-post for å forklare mitt prosjekt og oppfordret dem til 

å stille som informanter. Deretter tok jeg kontakt med dem på telefon for å avtale 

intervjutidspunkt. Tabellen viser fordelingen av informantene i de to bedriftene.  
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Tabell 1: Fordeling i utvalget 

 Armering Betong 

HR Anne Berit 

Øvre ledelse Fredrik Arne 

Midtre mellomleder Beate, Cathrine, David, Else, Gry  Carl, Didrik, Ellen 

 8 5 

 

Fordi Betong er en betraktelig mindre bedrift var det mer åpenbart hvem som var aktuelle 

informanter. Etter et intervju med én fra ledelsen og med HR-direktøren sendte hun en e-post 

til de tre informantene for å forklare prosjektet. Deretter tok jeg kontakt med dem på telefon 

for å avtale tidspunkt for intervju.   

Begge bedriftene har en sammenlignbar struktur (se kapittel 4), men bruker ulike navn på de 

ulike nivåene i hierarkiet, derfor har jeg valgt å kalle bruke begrepene nedre mellomleder 

(gruppeleder), midtre mellomleder (avdelingsleder) og øvre ledelse. Det bidrar også til å 

anonymisere bedriftene ytterligere. 

Informantene har mellom et halvt år erfaring fra bedriften til 22 år fra bedriften, hovedvekten 

ligger rundt syv år i bedriften. Informantene med kort erfaring i bedriften har alle erfaring fra 

byggebransjen eller fra annen ledelse for øvrig. Samtlige informanter er høyt utdannet innen 

ingeniør, personaladministrasjon eller økonomi. Flere av informantene har videreutdannet seg 

innen ledelse. Slik sett er gruppen informanter høyt utdannet med mye kunnskap og erfaring 

fra rekruttering av medarbeidere. 

Utvalget var i utgangspunktet strategisk med de nevnte kriteriene, men av tidsmessige og 

praktiske årsaker ble det i tillegg basert på tilgjengelighet. Dermed kan utvalget karakteriseres 

som en kombinasjon av strategisk utvalg og tilgjengelighetsutvalg. 

3.2.1 Anonymitet 

Anonymitet i forskning innebærer at forsker ikke avslører private opplysninger som kan 

identifisere deltakerne i undersøkelsen (Kvale og Brinkmann 2012: 90). I dette prosjektet har 

jeg undersøkt to organisasjoner som opererer i samme bransje. Dermed er de nødvendigvis 

konkurrenter. Hovedårsaken til at bedriftene er anonymisert med fiktive navn er å sørge for at 

virksomheten ikke tar skade av prosjektet. Jeg har også begrenset detaljene i presentasjonen 
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av bedriftene for å gjøre dem vanskeligere å kjenne igjen. Det er et poeng det ikke er bedriften 

i seg selv som er interessant, men måten de organiserer rekruttering av mellomledere. 

Spesielle organisatoriske forhold er interessante i den grad de kan forklare hvorfor 

rekrutteringsprosessen er slik den er. Jeg har derfor anonymisert bedriftene så langt det lar seg 

gjøre. Presentasjonen av bedriftene i kapittel fire er basert på det informantene fortalte om 

bedriften i intervjuene.  

Deltakerne i hver av bedriftene visste om hverandre. Det vil si at informantene i Armering vet 

hvem som har deltatt i Armering, og informantene i Betong vet hvem som har deltatt i 

Betong. Informantene i de to bedriftene vet ikke hvilken den andre bedriften er. Jeg har 

bevisst utelatt personlige opplysninger om hver enkelt informant. Hovedgrunnen er at det vil 

gjøre informantene anonyme uavhengig av bedriften. Videre er ikke ledernes bakgrunn 

sentralt for å forstå deres erfaringer med rekrutteringsprosessen. Derfor mener jeg at den 

generelle beskrivelsen av utvalget er tilstrekkelig bakgrunnsinformasjon.  

Hensynet om anonymitet må sees i sammenheng med undersøkelsens formål. Hensikten med 

prosjektet er å synliggjøre hvordan de ulike rekrutteringspraksisene fungerer. Gjennom en 

diskusjon av styrkene og svakhetene ved rekrutteringsprosessene i de to bedriftene kan jeg 

bidra til at bedriftene får en bedre forståelse for sin praksis og kan eventuelt endre den slik at 

den blir mer hensiktsmessig. I tillegg mener jeg at det kan gi en nyttig innsikt i 

rekrutteringsprosessen for kandidatene.  

3.3 Datainnsamling 

3.3.1 Intervjusituasjonen 

Intervjuene ble gjort på et møterom på informantens arbeidsplass. Det var både praktisk og 

tidsbesparende for informantene, da de ikke måtte sette av mer tid enn omtrent timen 

intervjuet tok. I tillegg kunne de kjente omgivelser bidra til å skape en trygghet for 

informantene som er nødvendig for å kunne ha en god samtale (Tjora 2010: 104-105).  

Intervjuet begynte med å gi informantene mulighet til å lese informasjonsskrivet (vedlegg 1). 

Hensikten med studien, informasjon om anonymisering, og informert samtykke ble også 

formidlet til informanten i e-posten fra Anne i Armering og Beate i Betong da de ble forespurt 

om deltakelse. Etter at informanten fikk mulighet til å lese informasjonsskrivet påpekte jeg 
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retten til å trekke seg fra studien uten følger eller forklaring. Jeg presenterte også hovedtema 

for oppgaven og forklarte at intervjuet ble gjort i forbindelse med min masteroppgave.  

Alle informantene ble spurt om de godtok at intervjuet ble tatt opp og jeg forklarte at det ville 

være til hjelp for meg slik at jeg kunne gjengi deres synspunkter så korrekt som mulig. 

Samtlige informanter samtykket til opptak av samtalen. Opptak av intervjuene gjør dataene 

fyldigere. Hadde jeg notert istedenfor ville analysen startet allerede ved nedtegnelsen 

(Thagaard 2013: 112). Samtidig ble det enklere for meg å konsentrere meg om å være en 

aktiv lytter og stille gode oppfølgingsspørsmål. Jeg tok også notater underveis i intervjuet. 

Hensikten med notatene var først og fremst påminnelser til meg selv om å spørre om aspekter 

jeg ville informanten skulle utdype. Jeg opplevde at det var en god atmosfære med 

informantene. Samtlige snakket mye og lot til å snakke åpent og nyansert om tema. 

Begrensinger  

Intervjuer krever konsentrasjon og årvåkenhet fra intervjueren (Thagaard 2013: 108). Det er 

lurt å beregne tid i etterkant av intervjuet til å notere observasjoner, stemningen i intervjuet og 

generelt ideer som man kan plukke opp igjen når man begynner å analysere materialet. Jeg 

forsøkte å fordele intervjuene slik at jeg fikk tid til å samle krefter før neste intervju. Dessuten 

kan tiden intervjuet tar varierer mellom informanter, men jeg forsøkte å begrense intervjuet til 

omtrent én time. Det stemte for de fleste intervjuene. Jeg ønsket samtidig å være effektiv i 

datainnsamlingen, derfor hadde jeg noen ganger flere intervjuer på en dag. En dag hadde jeg 

avtalt tre intervjuer på rad. Da det tredje intervjuet var ferdig var jeg veldig sliten. Det kan 

tenkes at intervju nummer tre ville vært mer fruktbart dersom det fant sted senere på dagen 

eller dagen etter. I transkriberingen av intervjuet fant jeg at intervjuet var minst like fruktbart 

som de to første. Disse tre intervjuene på rad var i slutten av datainnsamlingen. Årsaken til at 

intervjuet ble produktivt til tross for en sliten intervjuer er nok delvis at jeg hadde fått god 

trening gjennom de andre intervjuene. I tillegg var intervjuguiden godt innarbeidet som bidro 

til at intervjuet fløt litt av seg selv.  

3.3.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden (vedlegg 2) ble utarbeidet basert på lesing av litteratur om rekruttering og 

lederutvikling og i samarbeid med veileder. Intervjuguiden følger Tjoras (2010: 96-98) tre 

faser. Første fase består av oppvarmingsspørsmål. Det er enkle konkrete spørsmål som krever 
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lite refleksjon. Hensikten er å ha en myk start på intervjuet slik at informanten blir trygg og 

man blir litt kjent med hverandre. Intervjuet begynte med noen oppvarmingsspørsmål om 

informanten, men jeg valgte å rette fokuset raskt mot bedriften. Jeg spurte for eksempel om 

bedriftens struktur og særpreg. Samt spørsmål om hvilke utfordringer og muligheter de så for 

bedriften. Dermed var det noen av oppvarmingsspørsmålene som krevde noe refleksjon, men 

om et tema informantene bør ha gjort seg tanker om på forhånd da alle informantene er 

involvert i utvikling og implementering av bedriftens strategi. Årsaken til at jeg stilte en god 

del spørsmål om bedriften var at jeg ønsket deres perspektiv på bedriften og bedriftens plass i 

bransjen. 

Refleksjonsspørsmål er den neste fasen. Det er hoveddelen av intervjuet, og spørsmålene 

berører ulike deler av forskningstemaet. Til slutt avrundes intervjuet med spørsmål som 

normaliserer situasjonen. I denne forbindelsen gav jeg også informanten informasjon om 

hvordan prosjektet går videre.  

Jeg valgte å konsentrere intervjuguiden rundt tre temaer. Det første tema var 

oppgavefordeling og begynnelsen av rekrutteringsprosessen. For å avklare begrepet 

mellomleder spurte jeg først hva informanten forstod med begrepet. Det er et nyttig 

utgangspunkt for å finne ut hvilket nivå i organisasjonen informanten snakket om og hvilken 

forståelse hen hadde av mellomlederrollen.  Videre stilte jeg spørsmål om hen kunne fortelle 

om den siste rekrutteringsprosessen av en mellomleder. Jeg ba hen om å være detaljert, og jeg 

hadde forberedt en rekke underspørsmål slik at jeg kunne fange opp ulike steg i prosessen.  

Det andre hovedtema dreier seg om intervjuet og sammenligningen av kandidater. I denne 

delen ønsket jeg å avdekke hvordan de sammenligner kandidater og hvilken informasjon de 

baserer vurderingen på. Det tredje og siste tema omhandler intern lederutvikling. Jeg ba 

informanten fortelle om hvordan lederutvikling foregår i bedriften og mer spesielt hvordan 

medarbeidere blir valgt ut som potensielle ledere. 

Under de fleste intervjuene viste det seg at ved å be informanten fortelle om den siste 

rekrutteringen de deltok på, ga de mulighet til, på en ganske naturlig måte, å komme innom 

temaene uten mye dirigering fra min side. Det var naturlig å stille oppfølgingsspørsmål som 

ikke var en del av intervjuguiden, men som virket interessant i intervjusituasjonen. Derfor ble 

jeg etter hvert ganske løsrevet fra intervjuguiden, men var likevel innom de temaene jeg 

tenkte ut på forhånd.  
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Begrensninger  

Fordi jeg ble såpass løsrevet fra intervjuguiden kan formuleringen av spørsmålene ha variert 

en del. Det kan også være noen spørsmål jeg ikke stilte alle informantene, men jeg er trygg på 

at jeg var innom hovedtemaene med alle informantene. Det er et eksempel på hvordan 

semistrukturerte intervjuer åpner for digresjoner og at samtalen får flyte nokså fritt. Samtidig 

opplevde jeg at jeg som intervjuer styrte samtalen, og det virket som informantene forventet 

at jeg stilte spørsmål. Jeg forsøkte å gi informantene betenkningstid og lot det være stille 

lenger enn hva som vil være naturlig i en vanlig samtale. Det fungerte nokså godt. Det skal 

likevel sies at siden informantene alle er ledere er de vant til å uttrykke sine meninger og de 

fylte stort sett stillheten uten problemer.  

3.3.3 Transkripsjon 

Alle intervjuene ble som nevnt tatt opp og transkribert i etterkant. Det er ingen nøytral eller 

objektiv måte å omsette muntlig tale til tekst (Tjora 2010: 126). Transkripsjonen ble gjort 

ganske nøye, men fyllord som ”eh” og tenkepauser ble ikke markert i særlig grad. Årsaken er 

at jeg ønsket å være nøye og samtidig effektiv, da transkribering er tidkrevende. Det er 

dessuten en vesentlig forskjell mellom talespråk og skriftspråk. Når tale blir skrevet direkte 

ned kan det virke stotrende og usammenhengende, selv om det virket intelligent og forståelig 

muntlig (Kvale og Brinkman 2012: 187). I transkripsjonen har jeg forsøkt å være ganske 

direkte i nedskrivingen, selv om det kan virke mer uforståelig. Sitatene jeg velger å bruke i 

analysekapitlene, er derimot bearbeidet slik at informantens mening kommer frem uten å 

forvirre leseren. Det er en krevende balansegang og det er et poeng å bruke de samme 

begrepene eller uttrykkene informantene har gjort i intervjuet. 

Jeg valgte å transkribere intervjuene på bokmål av to grunner. For det første, måten 

informantene ordlegger seg på er ikke sentralt i denne oppgaven. Fokuset for oppgaven var 

rekrutteringsprosessen og hvilke vurderinger som gjøres om kandidater og grunnlaget for de 

vurderingene. For det andre, normalisering av transkripsjonen kan være med på og ytterligere 

anonymisere informantene (Tjora 2010: 127). Informantene ble i tillegg gitt fiktive navn etter 

alfabetet. 
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3.4 Analyse og overførbarhet 

Tjora (2012: 174) mener det er i den kvalitative analysen at forskeren settes på en intellektuell 

og kreativ prøve. Kvalitativt analysearbeid krever systematisk arbeid og en sensitivitet for 

hvilke interessante elementer som finnes i datamaterialet. I den forbindelse er det viktig å se 

forbi problemstillinger og forventninger. Fremgangsmåten i analysen er påvirket av grounded 

theory og Tjoras stegvis-deduktive induktive metode (SDI). Etter transkripsjon av 13 

intervjuer satt jeg igjen med store mengder datamateriale. Det var derfor nyttig å 

systematisere empiren slik at jeg kan få en grundig analyse som går forbi det overflatiske og 

umiddelbare. 

Grounded Theory (GT) ble utviklet av Glaser og Strauss og legger vekt på at 

forskningsprosessen skal, i så liten grad som mulig, styres av eksisterende teori (Tjora 2010: 

23). En grunnleggende antakelse i GT er at kunnskap kan produseres ved å utvikle nye 

teorier, heller enn å analysere datamaterialet ved hjelp av eksisterende teori (Heath og Cowley 

2005: 142). Den induktive tilnærmingen til forskningsprosessen innebærer at forskeren tar 

utgangspunkt i datamaterialet for å utvikle teori. Teorien skal komme tilsyne ved at forskeren 

arbeider frem og tilbake mellom bearbeiding av datamaterialet og teoriutvikling (Heath og 

Cowely 2005: 149). På denne måten forankres teoriene i datamaterialet.  

Glaser og Strauss har siden utviklingen av metoden blitt uenige i hvordan grounded theory 

skal utføres. Forskjellen mellom dem dreier seg om hvilken påvirkning tidligere forskning og 

litteratur kan ha i forskningsprosessen. Glaser har kritisert Strauss og Corbins fremgangsmåte 

for å være for forutinntatt, strukturert og at analysen går for raskt (Heath og Cowley 2005). 

Hvorvidt denne oppgaven faller innenfor grounded theory kan diskuteres. Da jeg satte i gang 

med datainnsamlingen hadde jeg lest en del litteratur om rekruttering og jeg kan ikke påstå at 

jeg var fri for antakelser eller teoretiske rammer. Det er rettet en del kritikk nettopp mot 

grounded theorys ideal om å legge bort teoretiske antakelser (Heath og Cowley 2005: 143). 

All forskning tolker og har med seg et syn på hvordan verden skal forstås og studeres. Nøytral 

observasjon er ikke mulig (Ryen 2002: 60). Det er ikke nødvendigvis ønskelig heller. 

Forskerens erfaringer og antakelser kan i noen tilfeller bidra til å forstå fenomenet som 

studeres (Heath og Cowley 2005: 143). I tillegg er forskere påvirket av det vitenskapelige 

fagområdet de foretar forskningen. Denne faglige tilhørigheten er blant annet med på å forme 

hva som er interessante temaer å studere. Selv om jeg på forhånd hadde lest en del om 
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rekruttering generelt, mellomledere og hadde kunnskap om bransjen, hadde prosjektet et preg 

av å være eksplorerende. I lesing av litteratur om rekruttering fant jeg at det er lite forskning 

om rekruttering av mellomledere i kunnskapsbedrifter og hvordan bedriftene kombinerer 

ekstern og intern rekruttering. Dermed ga lesing av litteraturen inspirasjon til å utvikle 

kunnskap om temaet. 

Ifølge Tjora (2012: 176) hevder mange forskere at de bruker grounded theory uten at de 

veksler mellom bearbeiding av datamaterialet og teoriutvikling. Det er heller snakk om en 

variant av det han kaller stegvis-deduktiv induktiv metode (SDI). Denne fremgangsmåten 

innebærer at man arbeider etappevis med bearbeidingen av datamaterialet. Man jobber både 

induktivt, fra data mot teori, og deduktivt fra teori mot data. Først steg i analysen er å kode 

datamaterialet. Deretter grupperes kodene i større kategorier eller temaer. 

I dette forskningsprosjektet har jeg arbeidet parallelt med bearbeiding av datamaterialet, 

lesing av teori og kategorisering. Problemstillingene som var utgangspunktet for utviklingen 

av intervjuguiden er revidert flere ganger i løpet av arbeidet med analysen og teori. I neste 

underkapittel presenterer jeg hvordan jeg har gått frem for å kode og kategorisere 

datamaterialet.  

3.4.1 Tekstnær koding og kategorisering 

Første steg i analysen var å kode datamaterialet med det Tjora (2012: 179) kaller tekstnær 

koding. Koding innebærer at man markerer avsnitt av datamaterialet med ord eller uttrykk. At 

kodingen er tekstnær betyr at kodene er direkte basert på empirien og ikke på temaer valgt ut 

fra teori (Tjora 2010: 179). Fordelen med å kode på denne måten er at man oppsummerer 

sitatene fordi man baserer det på hva informanten sier, ikke hva informanten sier noe om. 

Hensikten er at det ikke skal være nødvendig å gå tilbake til datamaterialet, da det vil være 

tydelig hva som fremkommer i det spesifikke intervjuet (Tjora 2010: 184). Poenget er at 

kodene skal beskrive hva informanten sier, ikke bare hvilket tema han/hun snakker om. For å 

lage disse første kodene benyttet jeg dataprogrammet HyperResearch. Det forenklet 

kodearbeidet ved å gjøre det lettere å holde orden på det bearbeidede materialet. Fordi jeg tok 

utgangspunkt i empirien og hva informantene hadde sagt uten særlig føringer på forhånd, fikk 

jeg mange og ganske spesifikke koder. Et eksempel på en kode er ”fordel med å rekruttere 

internt er at folk ser mulighetene”. 
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Neste steg i analysen var kategorisering av materialet i mer overordnede temaer. I dette steget 

vil problemstillingene være avgjørende for hvilke koder det er relevant å gå videre med (Tjora 

2010: 185-186). Etter den innledende kodingen skrev jeg ut alle kodene for å sortere dem etter 

temaer som kom til syne. Det er en tidkrevende prosess som innebærer prøving og 

omsortering i flere omganger. Til slutt endte jeg opp med temaene: 

1. Utfordringer for bedriften, bedriftens kultur, stuktur og særpreg 

2. Mellomlederrollen  

3. Intern versus ekstern – fordeler og ulemper 

4. Vurderingsverktøy 

5. Utvikling internt – tokarrieresystem 

6. Rekrutteringsprosessen – hvordan, hvorfor, kritikk og HRs rolle  

7. Rekrutteringsselskap  

De to første temaene danner bakteppet for bedriftene, bransjen og mellomlederrollen i de to 

bedriftene. Hensikten med å presentere dem er å gi leseren et innblikk og en forståelse av 

hvordan bransjen fungerer og hvilke føringer det kan legge på rekrutteringsprosessen. 

Mellomlederrollen gir innsikt i hvilke utfordringer og arbeidsoppgaver som ligger i rollen i 

Armering og Betong. Det legger naturligvis føringer for hva slags prosess som er 

hensiktsmessig. De organisatoriske forholdene er interessante fordi de kan bidra til å forklare 

hvorfor rekrutteringsprosessen er slik den er. Ikke minst gir informantenes perspektiv på 

bedriften og bransjens utfordringer og særpreg leseren et grunnlag for å vurdere om 

innsiktene kan ha overføringsverdi. Temaene fra tre til seks i listen over, danner 

hovedgrunnlaget for analysen og gir oversikt over ulike aspekter ved rekrutteringsprosessene i 

Armering og Betong.  

Det siste temaet rekrutteringsselskap dreier seg primært om informantens vurdering av 

rekrutteringsselskap og bruken av dem til å finne kandidater. Å bruke rekrutteringsselskap er 

en metode for å rekruttere fra det eksterne arbeidsmarkedet. Temaet dermed kunne kastet lys 

over en side ved ekstern rekruttering. Jeg har likevel valgt å ekskludere temaet i den videre 

analysen for å begrense omfanget av oppgaven. I tillegg er bruk av rekrutteringsselskap, 

ifølge mine informanter, lite brukt i rekruttering av mellomledere på nivået jeg har studert. 
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3.4.2 Generalisering  

Generalisering dreier seg i hvilken grad funnene fra undersøkelsen kan overføres til andre 

situasjoner (Kvale og Brinkman 2012: 264-265). I denne sammenhengen er spørsmålet om 

funnene kan generaliseres til andre rådgivende ingeniørbedrifter eller i et enda større 

perspektiv, andre kunnskapsbedrifter. Utfordringen i kvalitativ forskning er gjerne at utvalget 

er begrenset. Med to bedrifter, totalt 13 informanter, må det sies at det også tilfellet for denne 

undersøkelsen. Hensikten med denne undersøkelsen har ikke vært å generalisere. Som nevnt 

har undersøkelsen båret preg av å være utforskende. Jeg har forsøkt å utvikle en beskrivelse 

av og forståelse for hvordan rekrutteringsprosessene foregår og hvordan valgene begrunnes.  

Til tross for at hensikten med undersøkelsen har vært utforskende, vil jeg tro at andre bedrifter 

i den rådgivende ingeniørbransjen kan dra lærdom av funnene. Gjennom detaljerte 

beskrivelser vil det være grunnlag for leseren å vurdere hvor vidt funnene kan generaliseres. I 

tillegg vil begge bedriftene få tilbud om å få en utgave av oppgaven, men det er opp til 

bedriftene selv om de vil bruke oppgavens funn i det videre arbeidet med 

rekrutteringsprosessene. 

3.5 Reliabilitet og validitet 

Alle forskningsdesign og metoder har svakheter eller begrensinger. Det er viktig at man er 

bevisst på dem før og under innsamling av data og under arbeidet med analyse og i formidling 

av studiens resultater og funn. I dette kapittelet har jeg hele veien påpekt begrensninger ved 

intervju som metode, transkripsjon og forhold ved intervjusituasjonen. 

Reliabilitet viser til hvilken grad resultatene er pålitelige (Tjora 2010: 175-176). Måten 

undersøkelse er utført kan påvirke resultatene. Det kan tenkes at dersom en annen forsker 

hadde intervjuet de samme informantene vil han eller hun fått andre svar. Jeg som forsker er 

en integrert del av datainnsamlingen, det er ikke til å komme utenom. Informanten kan ha blitt 

påvirket av det var akkurat jeg som stilte spørsmålene. I den forbindelse er det viktig å påpeke 

at tilgangen til de to bedriftene ble tilrettelagt gjennom mitt personlige nettverk. Dermed 

hadde jeg kjennskap til bedriftene og bransjen på forhånd, men jeg hadde ikke personlig 

kjennskap til noen av informantene i forkant av intervjuene. Jeg vil derfor si at min kjennskap 

til bransjen og bedriftene ga meg forutsetninger for å forstå deres problemstillinger i 

rekrutteringsprosessen. Dessuten var det min kjennskap til bransjen som inspirerte meg til å 
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undersøke rekrutteringsprosessen i kunnskapsbedriftene. Dermed kan denne 

reliabilitetsutfordringen styrke undersøkelsens validitet.  

Validitet viser til undersøkelsens gyldighet. Ifølge Tjora (2010: 179) betyr gyldighet i hvilken 

grad man svarer på de spørsmålene man søkte å stille. Kvale og Brinkman (2012: 250) mener 

validitet i samfunnsvitenskapen innebærer en vurdering av om metoden egner seg til å 

undersøke forskningsspørsmålene. Videre mener Kvale og Brinkman (2012) at validitet bør 

være en integrert del i alle deler av forskningsprosessen. Ved å påpeke mulige begrensinger 

og hvordan jeg har håndtert dem gjennom hele dette metodekapittelet har jeg forsøkt å være 

transparent i valgene og vurderingene jeg har gjort. Hensikten med å være transparent eller 

gjennomsiktig er at leseren skal være i stand til å vurdere forskerens troverdighet (Tjora 2010: 

188).  

Kvale og Brinkmann (2012: 254) hevder at ”å validere er å kontrollere”. Det innebærer at jeg 

i analysen er kritisk til egne tolkninger av datamaterialet. Jeg strever etter å vise variasjonene 

og nyansene i informantenes erfaringer av rekrutteringsprosessen. Derfor har jeg valgt sitater 

som viser ulike sider ved og vurderinger av rekrutteringsprosessene i de to bedriftene. For 

eksempel var én av informantene i Armering kritisk til en rigid rekrutteringsprosess som ikke 

tok høyde for den enkelte situasjonen. For meg var det et poeng å få frem denne kritikken 

fordi det var et viktig poeng jeg ikke hadde tenkt på før intervjuet. Likevel passet jeg på å få 

frem at informanten grunnleggende sett, var positiv til rekrutteringsprosessen slik den har 

utviklet seg i en mer systematisk og standardisert retning.  

3.6 Etiske hensyn 

Ettersom personopplysninger er samlet inn gjennom intervjuene faller prosjektet under 

meldeplikten ut fra personvernloven. Jeg søkte derfor Norsk senter for forskningsdata (NSD) 

om godkjenning av prosjektets fremgangsmåte (vedlegg 3). NSD stiller krav til hvordan 

lydfiler, transkripsjoner og informantens personopplysninger lagres og behandles. 

Kodenøkkelen og datamaskinen som inneholdt transkripsjoner og lydfiler har vært innelåst 

når den ikke har vært i bruk. 
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3.6.1 Min rolle som forsker 

I intervjuet var jeg det viktigste verktøyet for både å samle inn informasjon, bearbeide og 

fortolke denne informasjonen (Kvale og Brinkmann 2012: 92). Det var derfor viktig at stilte 

gode spørsmål og fulgte opp aspekter jeg var usikker på. Jeg stilte flere ganger 

kontrollspørsmål av typen: "Har jeg forstått deg riktig hvis rekrutteringen forgår sånn?" På 

den måten kan jeg være tryggere på min fortolking. Slik kan jeg sørge for at analysen er så 

presis og representativ for informanten som mulig.  

Under intervjuene tok jeg på meg rollen som naiv student. Det lot informanten være i en slags 

mesterposisjon mens jeg var som en interessert lærling. Årsakene var at informantene mine 

var personer som kan anses som elite og eksperter på feltet, de er gjerne vant med å fortelle 

sin mening og mange er vant med intervjusituasjonen. Det snur, til en viss grad, om på det 

asymmetriske forholdet som normalt er mellom informant og forsker (Kvale og Brinkman 

2012: 52-53). I mitt tilfelle var det jeg som forsker, som hadde bestemt tema for intervjuet, 

samtidig har informanten et stort rom til å styre intervjuet i ulike retninger gjennom sine svar 

på de åpne spørsmålene. Dermed stod informantene og jeg som forsker mer på lik linje enn 

hva som ofte er tilfellet mellom forsker og informant. 

Et intervju er en balansegang mellom forskerens ønske om å få tak i interessant kunnskap og 

respekt for informantens integritet. Forskingsintervjuet skal ikke være som en samtale mellom 

venner, samtalen har en bestemt retning bestemt av forskeren. Det innebærer at forskeren må 

ha en sensitivitet overfor informanten og hans eller hennes personlige grenser slik at det 

fremdeles er en avstand mellom dem, samtidig må forskeren gi av seg selv for å fortjene et 

åpent svar (Sennett 2004: 37-38 gjengitt i Kvale og Brinkmann 2012: 35-36).  
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4 Den rådgivende ingeniørbransjen 

For å forstå rollen en rådgivende ingeniør har i et byggeprosjekt, er det nyttig forklare de 

viktigste aktørene i et byggeprosjekt. Det er begreper de fleste har hørt om, men som man 

kanskje ikke helt hva innebærer. I løpet av intervjuene ble det tydelig at det er begreper 

bransjen tar for gitt at folk kan. 

Byggherren er oppdragsgiveren for prosjektet. Det er byggherren som eier, bestiller og 

betaler for oppdraget. Som prosjekteier er byggherren den juridiske personen som har 

eieransvaret og eierrettighetene til prosjektet (Eikeland 1999: 51-54). Statsbygg er et 

eksempel på en norsk byggherre. 

For å gjennomføre bygge- og anleggsarbeider inngår byggherren en avtale med en 

entreprenør. Entreprenøren påtar seg ansvaret for utførelsen av prosjektet, altså selve 

byggingen. I tillegg har entreprenøren gjerne ansvar for de administrative funksjonene, 

planlegging, organisering og ledelse, knyttet til utførelsen.  Entreprenøren påtar seg ansvaret 

for gjennomføringen og risikoen som hører med til hans ansvarsområder i prosjektet 

(Eikeland 1999: 60-61). Eksempel på norske entreprenører er Skanska og Veidekke.  

Rådgivende ingeniører er mange måter en usynlig del av byggebransjen for de fleste av oss. 

Det er ikke de som setter sammen bygget på byggeplassen, men de sørger for at arkitektens 

visjon er trygt, i tråd med reguleringene for bygget og gjennomførbart innenfor fysikkens 

lover og budsjettet. Rådgivende ingeniører utarbeider et grunnlag for prosjektets fysiske 

gjennomføring, altså selve byggeprosessen, i form av tegninger og beskrivelser av prosjektet, 

både til byggherre, entreprenør og myndigheter (Eikeland 1999: 58-60). Grunnlaget skal bidra 

til å legge til rette for entreprenørens produksjonsprosess, det vil si byggingen av bygget, 

veien, broen eller lignende. 

Prosjektene varierer enormt i størrelse og kompleksitet. Det kan være alt fra ombygging av et 

bolighus til utbyggingen av Oslo lufthavn eller Operaen. Prosjekter av sistnevnte størrelse er 

for store til at en enkelt rådgivende ingeniørbedrift kan utføre jobben alene. Derfor er det 

utstrakt samarbeid i den rådgivende ingeniørbransjen. Det innebærer at to bedrifter kan være i 

konkurranse om et prosjekt og samtidig samarbeide på et annet. Det skaper et tett miljø i 

bransjen.  
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Mange av de mindre prosjektene legges ikke ut på anbud. I de tilfellene tar kunden direkte 

kontakt med en bedrift for råd i prosjektet. Slik er også nettverk og relasjoner en viktig del av 

markedsarbeidet i bransjen. 

Offentlige virksomheter, som for eksempel Statsbygg, Forsvarsbygg eller Oslo kommune, er 

pålagt å legge ut prosjekter, med et visst budsjett, på anbud. For at en rådgivende 

ingeniørbedrift skal være rådgiver på slike prosjekter må de vinne anbudet. Når tilbudene 

vurderes av prosjektutlyseren rangerer de som regel tilbudene etter kravene de har fastsatt. 

Kravene varierer, men løsning, pris og kompetanse er vanligvis viktige faktorer.  

Et bygg trenger en grunnmur som tåler vekten av bygget, vann og kloakksystem, ventilasjon, 

elektrisitet, riktig plasserte nødutganger osv. Alle disse ulike elementene representerer ulike 

fag. Rådgivende ingeniørbedrifter kan bestå av ett av fagene, altså svært spesialiserte 

fagmiljøer, eksempelvis akustikk eller brukonstruksjoner, men de kan også være såkalt 

tverrfaglige. Tverrfaglig vil si at en rådgivende ingeniørbedrift har kompetanse på flere 

fagfelt. Ofte krever prosjektene, i hvert fall de av litt større omfang, råd og beregninger fra 

mange ulike fag. I utarbeidelse av tilbudet vil de forskjellige avdelingene i bedriften finne 

løsninger på sitt fagområde, samtidig må alle løsningene fungere sammen. 

Hva har så anbudsprosessen med rekruttering av mellomledere å gjøre? Det har sammenheng 

med faktoren kompetanse. I en slik anbudskonkurranse må tilbyderne presentere teamet av 

rådgivere og CV-ene deres, som de skal jobbe med prosjektet. Kompetanse måles ut fra antall 

år utdanning og relevant erfaring, det vil si arbeid i andre prosjekter. Utdanning og 

prosjekterfaring er derfor viktig i rekrutteringsprosessen, både fordi det har betydning for 

hvordan kandidaten utfører arbeidsoppgavene i stillingen og fordi CV-en må brukes i 

konkurransen om å vinne prosjekter. 

Under presenteres de to bedriftene jeg har studert i denne oppgaven. Det er omtrent ti store 

rådgivende ingeniørbedrifter i Norge, i tillegg til en lang rekke små og mellomstore rådgivere. 

Beskrivelsene av bedriftene er overflatiske av hensyn til anonymisering av bedriftene. Norge 

er et lite land og aktørene i de ulike bedriftene kan kjenne igjen bedriftene om jeg beskriver 

struktur eller eierforhold i detalj.  

  



39 

 

4.1 Armering 

Armering er et internasjonalt rådgivende konsulentfirma med flere tusen ansatte i mer enn 30 

land. Armering Norge er en stor rådgivende ingeniørbedrift, i norsk sammenheng, med mer 

enn tusen medarbeidere. De arbeider med rådgivning innen bygg, arkitektur, transport, energi, 

miljø, helse, olje og gass. Armering har kontorer over hele Norge, hovedkontoret er lokalisert 

i Oslo.  

Organisasjon i Norge er delt inn i tre markedsenheter. Innenfor disse er det igjen en oppdeling 

etter fag, hvor mange avdelinger det er delt opp i, er avhengig av størrelse, fagområde og 

lignende. Hver avdeling har en avdelingsleder som har resultatansvar. Mange avdelinger har i 

tillegg en eller flere gruppeledere som har personalansvar for omtrent 15 personer. 

Gruppelederen fordeler arbeidsoppgaver og har en overordnet rolle med å anskaffe prosjekter, 

rollen blir beskrevet i detalj i kapittel 5. Se Figur 2 for et forenklet organisasjonskart. 

Organisasjonskartet illustrerer de ulike nivåene i Armering, men er forenklet av hensyn til 

anonymisering og plass.  

Armering hadde tidligere kun tre ansatte i HR avdelingen. Anne, min informant i HR-

avdeling, har jobbet i bedriften i et par år og forklarer at HR ikke hadde kapasitet til å være 

involvert i rekrutteringsprosesser før. Nå er imidlertid HR-avdelingen utvidet og deres 

kapasitet til å assistere i rekruttering er økt. 

I løpet av de siste 15 årene har Armering vokst mye gjennom mange oppkjøp av små og store 

selskaper. Fredrik, min informant i ledelsen i Armering, er nylig ansatt og har fremdeles et 

utenfra-perspektiv på organisasjonen. Han mener at Armering oppfører seg som en mindre 

bedrift enn det den faktisk er i dag. Med det mener han at det mangler kvalitet i en del 

enkeltprosesser. Han nevner lønnsjustering som et eksempel. Han forventer å få en e-post 

med informasjon om de ansatte i sin avdeling, deres nåværende lønn og hva som er hans 

budsjett for lønnsjusteringer. Det får han ikke. Han må istedenfor selv gå inn i lønnssystemet 

og søke opp hver enkelt ansatt. ”Det er snakk om å fasilitere prosesser. Vi må sørge for at vi 

legger til rette for at avdelingslederne får minst mulig å gjøre med å hente inn data, sånne 

praktiske ting” Lønnsjustering er ett eksempel, men han opplever at det er en rekke slike små, 

praktiske ting som gjør at Armering virker ”umoden som stor bedrift”.  
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Figur 2: Forenklet organisasjonskart Armering 
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4.2 Betong 

Betong er en mellomstor norsk rådgivende ingeniørbedrift. De arbeider med bygg, eiendom, 

anlegg, industri, infrastruktur, energi, miljø og vann. Betong opererer primært på Østlandet. 

Bedriften er delt inn etter fag med hver sin avdelingsleder. Avdelingene er inndelt etter 

fagområdet eller markedsområdet. Disse gruppene er ledet av en gruppeleder som har 

personalansvar for omtrent 10-15 personer. Se Figur 3 for et forenklet organisasjonskart. 

Organisasjonskartet illustrerer de ulike nivåene i Betong, men er forenklet av hensyn til 

anonymisering og plass.  

Betong har relativt nylig gjennomgått en omorganisering. Før var tre av de fire faglige 

avdelingene samlet under en leder. Avdelingen hadde fremdeles gruppeledere. 

Omorganiseringen må sees i sammenheng med at bedriften har vokst mye i antall 

medarbeidere i løpet av de siste årene. 

Betong er, i likhet med en del andre rådgivende ingeniørbedrifter, eid av de ansatte. Det er 

kun ansatte som får lov til å kjøpe aksjer, og man må selge dem til andre ansatte dersom man 

slutter i bedriften eller pensjonerer seg. Svært mange av de ansatte eier aksjer i selskapet. 

Noen av informantene fortalte om noen av utfordringene de knytter til at mange ansatte er 

medeiere i selskapet. Det er utfordrende for ledelsen å tenke langsiktig og stake ut strategier, 

som på kort sikt kan bety lavere utbytte, men på lang sikt gjøre selskapet levedyktig. Arne, fra 

ledelsen i Betong, opplever at det er mye motstand mot beslutninger ledelsen tar. Han mener 

at det henger sammen med medarbeiderne føler at blir de litt sin egen sjef når de er medeiere i 

bedriften. 

Betong hadde tidligere ikke egne ansatte som jobbet med HR. De leide inn en konsulent ved 

behov. Først for noen år siden utviklet Betong en egen rolle til HR. I dag består HR-

avdelingen av to personer. Det må likevel påpekes at på tidspunktet rekrutteringsprosessene 

informantene har fortalt om fant sted, var det kun én person som jobbet med HR i Betong. 
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Figur 3: Forenklet organisasjonskart Betong 
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5 Mellomlederrollen 

I dette kapittelet presenteres en beskrivelse av mellomlederrollen slik informantene beskrev 

den i Armering og Betong. I gjennomgangen av litteratur har jeg funnet lite om rekruttering 

av mellomledere i kunnskapsbedrifter. Hensikten med beskrivelsen er å gi innsikt i rollens 

oppgaver og ansvar før jeg beskriver de to bedriftenes rekrutteringsprosess i de neste 

kapitlene. 

Mine informanter sier at den nederste mellomlederrollen i bedriftene innebærer 

personalansvar -hovedsakelig for medarbeidere, arbeid i prosjekter, bemanne oppdragene, 

hente inn oppdrag, strategisk arbeid mot markedet, rapportering oppover og nedover i 

hierarkiet. I tillegg til disse mange ulike oppgavene må de ha oversikt over en rekke ulike 

digitale verktøy som brukes til økonomistyring, og personalforvaltning, samt programmene 

som brukes i forbindelse med prosjekter. I Betong har de, ifølge Arne, kommet frem til at 

gruppelederollen er en koordinerende rolle, hvor lederdelen ikke veier så tungt. 

Gruppelederrollen er en teamleder egentlig. Vi har diskutert ganske mye hva 

gruppelederrollen innebærer. Vi har kommet fremt til at det ikke er en så veldig tung 

lederoppgave i utgangspunktet. Det er en koordinerende rolle, en type teamleder. Vi har delt 

opp i mange grupper sånn at gruppelederne er koordinator for en mindre enhet, ideelt for rundt 

10 personer. Men det varierer mellom syv og tjue. Vi vil ha små grupper sånn at teamlederen 

kan komme tett på sin gruppe. (Arne, ledelsen, Betong) 

Samtidig forteller Arne at det viktigste er at gruppelederne bryr seg om mennesker og er 

empatiske. I tillegg er det viktig at de kan gå i bresjen for Betongs interesser som organisasjon 

overfor medarbeiderne. Dersom de viser et slikt potensial kan lederegenskapene utvikles 

gjennom kurs og videreutdanning. Det er to ting jeg vil poengtere i denne sammenhengen. 

Det første er at mellomlederrollen har en dobbel lojalitet iboende i seg. Gruppelederen skal 

være lojal overfor ledelsens avgjørelser og oversette (jf. Hope 2015: 21) dem til sin gruppe. 

Samtidig skal gruppelederen være lydhør overfor medarbeidernes synspunkter på de samme 

avgjørelsene og kommunisere de tilbake til ledelsen. Slik at ledelsen kan justere eller på en 

annen måte adressere medarbeidernes synspunkter. 

Det andre poenget er at Arne legger vekt på gruppelederen som en koordinerende rolle, 

samtidig som han uttrykker viktigheten av at de bryr seg om mennesker. Hensikten med å 

være tett på medarbeiderne er, slik jeg tolker det, at han eller hun kan fange opp problemer de 
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har i prosjekter og støtte dem faglig. Det er på ingen måte motstridende å bry seg om 

menneskene og ha et faglig fokus på arbeidsoppgavene. Poenget jeg vil komme med er at 

lederoppgavene virker dypt integrert i det faglige samspillet med medarbeiderne. Derfor vil 

jeg argumentere for at lederdelen, den delen som dreier seg om å ta vare på de menneskelige 

ressursene i organisasjonen, av gruppelederrollen er spesielt viktig. Lederdelen som dreier seg 

om mer langsiktig strategisk arbeid er nok i større grad lagt til avdelingslederrollen på nivået 

over i hierarkiet. Det gjør seg også gjeldende i Armering, men informantene i Armering har 

lagt stor vekt på lederegenskaper på begge nivåene. 

Rekrutteringene jeg har blitt fortalt om i Armering har vært på to ulike nivåer.  Rollene har 

mange likehetstrekk og prosessen for å rekruttere til dem er den samme, dessuten er 

avdelingsleder det nederste nivået noen steder i organisasjonen. I henhold til definisjonen jeg 

presenterte i teorikapittelet om mellomledere er også avdelingslederne to nivåer under 

toppsjef. Det er årsakene til at jeg har valgt å inkludere begge nivåene i utvalget.  

Lederen over gruppelederne er kalt avdelingsleder av hensyn til anonymisering av bedriften. 

Disse avdelingslederne skiller seg fra gruppelederne ved at de har det primære økonomiske 

ansvaret for avdelingen og at de er veldig lite involvert i prosjekter. Det innebærer at de i 

større grad enn gruppelederne må legge bort faget og fokusere på det økonomiske, 

administrative og strategiske arbeidet. Selv om avdelingslederstillingen innebærer mer 

administrasjon, er faglig innsikt likevel en forutsetning også for avdelingslederstillingen. 

Siden gruppelederne ikke har et definert økonomisk ansvar kan det diskuteres hvorvidt de 

oppfyller ansvarsdimensjonen i Hopes (2010: 14-16) definisjon. Jeg vil likevel argumentere 

for at de har ansvar for et avgrenset område av virksomheten. Gruppelederen må sørge for at 

medarbeiderne til enhver tid har nok å gjøre. Det innebærer at de er ansvarlig for å skaffe 

prosjekter. Det er en naturlig del av det kortsiktige og langsiktige strategiske markedsarbeidet. 

Medarbeidernes tid er produktet som selges i både Armering og Betong. Dermed har 

gruppelederne et indirekte økonomisk ansvar. Gruppelederne har videre personalansvar for 

sin gruppe, riktignok med støtte fra sin leder, men avdelingslederen vil sjeldent involvere seg 

i personalsaker uten at gruppelederen har bedt om støtte.  

  



45 

 

5.1 Todelt rolle – fag og ledelse 

Mellomledere i både Armering og Betong har en todelt rolle, med fag på den ene siden og 

ledelse på den andre. Den mest åpenbare årsaken til at lederne på dette nivået må ha 

fagbakgrunn er at de skal bidra i prosjekter. Slik sett er mellomlederne integrert i det 

operasjonelle nivået i virksomheten. I Armering forventes de å bruke 40-60 % av tiden sin i 

prosjekter som kunder betaler for, i Betong forventes de å bruke 50-75 % av tiden sin i 

prosjekter. Altså forventer Armering at mellomlederne bruker noe mer tid på ledelse enn i 

Betong. David er opptatt av at lederne i Armering forstår at mellomlederrollen innebærer 

ledelse. Det betyr at de må være klare for å ta et skritt tilbake fra faget. 

Alle som skal være ledere må være bevisst på at de er ledere. De må sette av tid til ledelse. Du 

kan ikke fakturere 100 %. Det har vi hatt mye tilfeller av her. At du har hatt karrierevei 

ledelse, men du har likevel jobbet som om du var en rådgiver som satt 100 % i prosjekt. Nå 

kreves det i større grad at du går ned i faktureringsgrad og du jobber som leder. En del av våre 

ledere har, når de blir presset på at de må bruke mer tid på å være leder, ikke ønsket å være 

ledere. Før har mange ledere sittet mer som fagpersoner, faglige ledere, enn de er linjeledere. 

(David, avdelingsleder, Armering). 

En annen forklaring på at mellomlederne må ha faglig bakgrunn, er at det er nødvendig for å 

kunne støtte og forstå medarbeidernes utfordringer i det daglige arbeidet. Ellen i Betong 

mente at fordi medarbeiderne er opptatt av faget sitt vil de fleste oppleve at de får god støtte 

hvis de får faglig oppfølging og støtte av lederen. Gry, avdelingsleder i Armering, mente at 

det også var viktig for at lederen skulle kunne ta en meglende rolle overfor kunder. Samtidig 

peker hun på et økonomisk perspektiv hvor lederen må si hva som er godt nok arbeid. Fordi 

ingeniørene er fagpersoner leverer de noen ganger mer enn det som er nødvendig og bruker 

mer tid. Dermed tjener bedriften mindre penger. Lederen er nødt til å ha fagkompetanse for å 

kunne ta slike vurderinger.  

Kunden tror han har bestilt noe eller tror han vet hva han skal ha. Så kommer vi inn og ser at 

han trenger noe annet. Da må vi kommunisere til kunden at ”jeg ser hva du tror du skal, men 

det er dette du skal ha”. Da kan det ofte bli en liten tvist fordi kunden holder på det de tror de 

skal ha eller at vi ikke er gode nok til å overbevise dem om det de trenger. Når det kommer 

sånne saker er det en stor fordel at den som er leder har vært i sånne situasjoner før og 

skjønner hva det dreier seg om. Fordi ofte må lederen komme inn for å megle litt eller ta tak i 

saken. For det kommer diskusjoner om penger og betaling. Folk er av og til litt for snille og 
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leverer mer enn de skal. De vil levere et faglig godt produkt, derfor leverer de kanskje 120 % i 

stedet for 80 % som var godt nok. Dermed har de brukt for lang tid og fakturaen blir for stor. 

Så det er masse faglige problemstillinger å håndtere. Du må, tenker jeg i hvert fall, være tett på 

medarbeiderne dine og forstå deres arbeidshverdag, sånn at du på kort varsel kan delta på 

møter som er vanskelige, bidra med kompetanse eller ta en avgjørelse. (Gry, avdelingsleder, 

Armering) 

Flere av informantene gjør også et poeng av at lederen må ha en faglig forståelse for å bli 

akseptert av medarbeiderne. Det er særlig viktig dersom lederne kommer utenfra. Carl som 

kom utenfra hadde følt på det selv. 

Slik jeg oppfatter det her, så er det helt essensielt å ha fagbakgrunn. Det er ikke nok å ha 

lederbakgrunn. Det er fordi at rollen er mye å delta i prosjekt og å ha faglige diskusjoner med 

de øvrige på gruppene. Jeg hørte det da jeg ble ansatt her så var det viktig for de som var her at 

"ja, men har du noe greie på faget da?" Det at jeg da faktisk er utdannet ingeniør og at jeg har 

fagbrev, det var litt sånn "åh, men det var godt å høre". Det har noe med at man føler at man 

kan tilføre noe, og litt med respekten her å gjøre. Vi har faglige diskusjoner stadig vekk. Om 

vi er på turer eller andre steder, så er det mye faglige diskusjoner som vi har glede av alle 

sammen. Vi er litt nerdete. (Carl, avdelingsleder, Betong) 

Det er i tråd med at lederrollen i kunnskapsbedrifter forankres i mer fagkompetanse enn 

hierarkiet (Hillestad 2002: 288, Løwendahl 2002: 39, Gotvassli 2012). Selv om lederen er 

tilsatt i en lederstilling må vedkommende bevise at de er en av dem og kan forstå hvilke 

utfordringer de står overfor i det daglige arbeidet. Anne fra HR opplever at det vanskeligere å 

rekruttere til avdelingslederrollen nettopp fordi faget må prioriteres vekk. Det er i tråd med 

teoriene om kunnskapsarbeidere. De er først og fremst interessert i faglig utvikling 

(Rasmussen og Håpnes 2012: 12). 

Avdelingsleder er det vi har mest utfordringer med, fordi man skal ha en viss faglig innsikt, 

samtidig som man skal kunne utvikle avdelingen videre og hente inn anbud og tilbud. Man må 

legge faget litt vekk, og det er det mange av fagressursene som ikke er klare for. Tradisjonelt 

har man vært en senior, så har man blitt avdelingsleder i denne bransjen. Det har ofte vært den 

som har den tyngste kompetansen og er best faglig som ble avdelingsleder. Det bærer det nok 

litt preg av ennå. Men det stilles jo høyere krav til ledelse nå enn før. De vi ansetter heretter 

må ha mer forretningsforståelse og lederperspektiv så vi er sikre på at vi leverer det markedet 

etterspør. (Anne, HR, Armering). 
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Anne peker samtidig på hvor viktig det er at de lykkes med rekruttering til disse rollene. Det 

er nødvendig for at bedriften skal fortsette å levere tjenestene, vinne anbud og dermed tjene 

penger.  

Oppsummering 

Det er tydelig at mellomlederrollen i de to bedriftene er en sammensatt rolle. En viktig 

dimensjon i rollen er forholdet mellom fag og ledelse. I tråd med teoriene om 

kunnskapsledelse er det en fare for at faget overskygger ledelsesdelen i gruppelederrollen. 

Samtidig uttrykker informantene at det har blitt en større bevissthet om at gruppeledere også 

er ledere. De er to som tar vare på medarbeiderne i Armering og Betong, som er bedriftenes 

viktigste ressurs.  
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6 Ekstern versus intern rekruttering 

Det er knyttet fordeler og ulemper til både ekstern og intern rekruttering av mellomledere. I 

dette kapittelet vil jeg beskrive synspunktene informantene har på intern og ekstern 

rekruttering. Kapittelet besvarer underproblemstillingen: I hvilken grad benyttes ekstern og 

intern rekruttering? 

Både Armering og Betong gir tydelig uttrykk for at de foretrekker å rekruttere til 

mellomlederposisjonene med interne kandidater. De interne kjenner organisasjonen og rollen 

godt, ofte kjenner de også avdelingen. Dermed vil de raskt kunne tre inn i rollen. I Armering 

er det flere tilfeller hvor det har vært interne søkere, men ikke nødvendigvis internt fra 

avdelingen. De kan komme fra andre steder i landet eller andre avdelinger. De vil likevel 

karakteriseres som interne fordi de har den organisasjonsspesifikke kunnskapen eksterne 

kandidater vil bruke tid på å erverve. Fordi Betong er en mindre organisasjon har internt 

rekrutterte mellomledere tidligere vært medarbeider i gruppen de ble gruppeleder for. Det har 

sammenheng med at organisasjonen er strukturert etter fag. Armering, derimot, kan ha flere 

grupper eller avdelinger som jobber med samme fagområdet, men på et annet sted i landet. 

Hovedgrunnen til at bedriftene foretrekker interne kandidater er at det viser mulighetene for 

opprykk for de andre medarbeiderne. Det kan motivere dem og bidra til at dyktige 

medarbeider blir i organisasjonen. I Armering har de noen ganger valgt den interne 

kandidaten, selv om en ekstern kandidat har vært sterkere. For å veie opp for det har lederen 

blitt tilbudt ulike kurs eller utdanning som et premiss for at vedkommende får stillingen. 

Vi har en global policy på at en intern ressurs alltid stiller sterkere enn ekstern. Vi er ikke statlige, 

så vi må ikke vise til alle søknader, men det skal være en betydelig forskjell i kompetanse eller 

ledererfaring for at vi skal fortrekke en ekstern overfor en intern kandidat. I de tilfellene hvor vi 

har hatt en ekstern kandidat som er sterkere enn den interne, har vi noen ganger valgt å tilby 

kursing eller videreutdanning innen ledelse for å få den interne høyere opp. I de tilfellene får den 

interne kandidaten stillingen, og tilbys en karriereutvikling samtidig som man begynner i 

stillingen. Da sier vi ”Vi satser på deg, men du er litt for tynn på ledelse. Vi ønsker at du fokuserer 

mer på det.” Da får man en tidsramme hvor de skal gå visse kurs så de stiller sterkere. Det vil være 

en del av jobbtilbudet. (Anne, HR, Armering) 

Anne viser tydelig i sitatet at de foretrekker å gi karriereutvikling til interne søkere. Det 

samme gjelder i Betong. Betong har også hatt kurs for sine ledere i temaer som de har sett 
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behov for. Øvrig videreutdanning har også forekommet, men det virker som at det i større 

grad er opp til lederen å be om det.  

Sitatet under viser at den eksterne kandidaten må tilby noe mer eller noe annet enn den interne 

kandidaten for å få stillingen (jf. Bidwell og Keller 2014: 1050, Bidwell og Mollick 

2015:1632). Berit gir uttrykk for at egenskaper som kan omsettes til konkret økonomisk 

avkastning kan være av avgjørende betydning i vurdering av eksterne kandidater.  

Det er klart at hvis de står ganske likt vil vi egentlig være opptatt av å rekruttere internt. Fordi det 

er veldig fordel å gi muligheter til de vi har. Vi er opptatt av å ta vare på våre medarbeidere og gi 

muligheter her hos oss. Det er kjempeviktig. Derfor vil vi jo egentlig prioritere dem hvis vi mener 

vi har en god intern kandidat. Hva skal til for at den eksterne danker ut den interne? Da må det 

være noe den eksterne utmerker seg på, at den tilbyr noe annet. Det kan jo være at den tilbyr 

evnene til å skape ny business på en annen måte, dra inn et nytt nettverk. Egenskaper på det som 

er viktigere enn det den interne kandidaten kan bidra til. Så selv om de kanskje totalt sett står likt, 

kan det være noe du må vekte høyere enn andre ting. Da handler det mye om det å sikre den 

fremtidige businessen. Det er viktig å tiltrekke seg prosjekter og ha evnen til å vinne prosjekter, 

være den kunde- og markedsorienterte personen. Det er typiske egenskaper som mange ingeniører 

ikke har flust av. Så hvis du finner dem, kan de være gull verdt. (Berit, HR, Betong) 

Begge bedriftene lever av å vinne prosjekter. Grunnlaget for de bedriftene er at de selger 

medarbeidernes kompetanse og tid. Mellomlederne har et overordnet ansvar for at avdelingen 

har nok arbeid. Derfor kan eksterne kandidater, som kan vise til spesiell markedskompetanse 

eller -relasjoner vinne over interne kandidater i konkurranse om mellomlederstillinger.  

Cathrine, i Armering, mener derimot at det kan være for enkelt å velge interne kandidater over 

eksterne kandidater. Hun mener at de skal velge den bedre kandidaten uavhengig av om den 

er ekstern eller intern. Slik sett er Cathrine delvis uenig med Anne fra HR-avdelingen.  

Det at vi har med både eksterne og interne kandidater er viktig, fordi vi trenger også litt 

impulser fra andre steder. Det er så lett bare å velge noen som alltid har vært der, og jeg er 

ikke sikker på at det alltid er det beste. Å være helt sikker på at du har sett hele bredden, det 

vil i hvert fall jeg gjøre. Det synes jeg er viktig. Og det tror jeg Armering har godt av. Er det 

bedre kandidater der ute så skal vi velg dem! (Cathrine, avdelingsleder, Armering) 

For Cathrine handler det ikke om at man ikke har gode interne kandidater, men at de skal søke 

på linje med eksterne. Hun peker også på at det kan være interne kandidater man ikke har sett. 
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Ved å åpne opp for utlysning internt og eksternt får man en større bredde i kandidater. 

Cathrines synspunkt kan også sees som et argument for å standardisere 

rekrutteringsprosessen, det vil diskuteres nærmere i kapittel 7. 

I noen tilfeller kan det være særlig positivt å få inn en ekstern, dersom det skal gjøres 

omfattende endringer eller det er behov for å få bukt med en dårlig kultur. Eksterne kan i slike 

tilfeller bidra med nye ideer og være bærere av en annen kultur, mens interne kandidater vil i 

større grad være bærer av kulturen som allerede finnes i avdelingen. Cathrine opplevde at hun 

arvet en personalkonflikt da hun overtok etter den forrige avdelingslederen.  

Jeg vet at han som hadde jobben før meg hadde en ganske stor personalkonflikt med en av 

avdelingslederne. Det var visst en ganske vanskelig sak. Det var nesten så vedkommende ikke 

kunne være i avdelingen lenger. Da jeg begynte fikk jeg høre, ”pass på ditt og pass på datt. 

Dette er vanskelig.” Men til slutt sa jeg, ”Det er greit, jeg hører hva som er sagt, men jeg må 

danne mitt eget bilde av hvor krevende det er.” Det han opplevde som forferdelig vanskelig, 

det var ikke sånn for meg. Da tenker jeg at jeg har hatt min egen opplevelse av saken og så 

håndterer jeg den. Det var kanskje bra for flere. Man hadde på en måte låst seg fast i en 

situasjon. Da kunne det være greit å få inn et nytt menneske i den rollen som kunne håndtere 

det. (Cathrine, Avdelingsleder, Armering) 

Sitatet over illustrerer at siden Cathrine kom utenfra, hadde hun et annet perspektiv på 

situasjonen, og at det i seg selv bidro til å løse den. Derfor er situasjonen et eksempel på 

hvordan en leder som kommer utenfra organisasjonen kan være bærere av en annen kultur. 

Det later til at mellomlederne i Betong i større grad må vise seg verdig overfor sine 

medarbeidere for å bli akseptert som lederen deres. Det gjelder nok både for ledere som 

rekrutteres eksternt og de som kommer opp internt.  

Det er jo litt sånn når du jobber med fag så må du ha med deg en recordliste på at du faktisk 

behersker disse fagområdene. Du må kunne et visst nivå for at du skal kunne få troverdighet 

både blant dine medarbeidere og dine kollegaer. Og har du det med deg vil du lettere kunne få 

opplevelsen av at folk er med deg. Og du vil kunne stå i bresjen for ting hvis du har forståelse 

for faget, hvis ikke så faller du fort igjennom. (Berit, HR, Betong) 

Den eksterne kandidaten må vise en faglig kompetanse og forståelse for at den skal aksepteres 

av medarbeiderne. De interne bytter rolle og må løsrive seg fra de gamle mønstrene og 

forventningene fra medarbeidere. Samtidig vil overgangen være mer flytende fordi han eller 
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hun må fullføre oppgaver i prosjekter eller fordele dem videre. Didrik har selv kjent på 

overgangen fra å være medarbeider til å være leder for medarbeidere han tidligere 

samarbeidet på lik linje med. 

De interne har nok en litt mer trøblete vei. De skal først ta steget ut av en stilling de har fylt, 

og så skal de fylle noen andre sko også, som de da ikke har gjort før. Det har vært en 

utfordring jeg selv kjente på da jeg gikk over i avdelingslederstillingen.  Det tar tid å tilegne 

seg en annen posisjon enn du har hatt tidligere. Apropos blanke ark, jeg merket jo det at da jeg 

begynte i en ny stilling, at arket var helt fullt. Det var masse prosjekter, kultur og tradisjoner, 

vaner og uvaner. Så skal man plutselig begynne å gjøre ting annerledes, det er en utfordring. 

Man må rydde opp i arket først og nullstille seg, og starte i en litt annen retning. Jo mer 

bagasje du har internt i et forhold, jo vanskeligere er det. Folk vil alltid se på deg som den 

personen du har vært. Det at du går inn i en ny stilling vil alltid medføre andre ansvar og andre 

oppgaver, og andre forventninger. Da må du ta en annen rolle ovenfor omgivelsene enn du har 

hatt før. Det er nok mye enklere om du kommer utenfra. Da er det ikke noe før, og du kan gå 

inn og gjøre sånn som du føler er riktig der og da. Internt vil det hele tiden være en 

forventning om at du er jo den personen du har vært de siste ti årene. Det gjør nok at det er litt 

mer utfordrende for interne mellomledere. (Didrik, avdelingsleder, Betong) 

Den som rekrutteres eksternt må i større grad vise sin faglige dyktighet, mens den interne 

kandidaten vil som oftest ha vist det overfor medarbeiderne fra før. Den eksterne vil samtidig 

lettere kunne innta lederrollen fordi forventningene til dem er knyttet til lederrollen de er 

ansatt i.  

6.1 Medarbeidersamtaler 

En av forutsetningen Grimsø (2004: 64) lister opp for at bedriftene skal kunne rekruttere 

internt er at de ansetter personer som har potensial for videreutvikling. Medarbeidersamtaler 

er medarbeideres største mulighet til formelt å uttrykke sine ønsker for videreutvikling. I 

Armering og Betong er det flere mulige karriereretninger for medarbeiderne. De kan gå i 

retning av lederansvar, altså den tradisjonelle hierarkiske karriereveien, prosjektlederansvar 

eller faglig fordypning.  

Fredrik i Armering fortalte om en ansettelse som tydelig illustrerte hvor viktig nærmeste leder 

er for å utvikle seg internt. Fredrik ønsket å ansette en som kunne utvikle og styre byggene 

Armering eide og leide, en såkalt facility manager, ofte kalt FM. Armering har en avdeling 
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som jobber med slike tjenester for kunder, men hadde ikke funksjonen i egen organisasjon. En 

medarbeider hadde i flere år uttrykt i medarbeidersamtaler et ønske om å jobbe med FM for 

Armering fordi han så et stort forbedringspotensial på området.  

Han hadde i sin medarbeidersamtale de to siste årene sagt at han ønsket å utvikle det i 

Armering. Han jobbet med FM, vi har en prosjektlederavdeling og der er det flere som jobber 

med og er rådgivere på FM. Han hadde sagt i sine medarbeidersamtaler at han så et stort 

potensial for å jobbe med det internt. Hvis noen i min avdeling kommer til meg og sier jeg 

ønsker å jobbe mer med X eller jeg ønsker å bli konsulent, da må jo jeg si, ”ok, da vet vi om 

det, så skal jeg forhøre meg litt og legge ideen på bordet til aktuelle andre ledere”. (Fredrik, 

Armering) 

Fredrik mener at når en medarbeider så tydelig uttrykker et område bedriften kan forbedre seg 

på, og medarbeideren i tillegg ønsker å jobbe med området bør det formidles videre på et vis. 

Denne situasjonen illustrerer flere poeng. For det første illustrerer den at medarbeidersamtaler 

er en arena for medarbeiderne til å uttrykke hvilken retning de ønsker å bevege seg i. For det 

andre, medarbeidersamtaler kan ikke bidra til videreutvikling hvis ikke lederen tar innover 

seg hva medarbeiderne sier. Lederen må gi tilbakemelding til medarbeideren og bringe det 

videre til de i organisasjonen som jobber med temaet. Alternativt kan lederen ha ønsket ”i 

bakhodet” slik at medarbeideren kan få utvikle seg på området når en mulighet åpner seg. For 

det tredje illustrerer det at i store organisasjoner kan medarbeidere gå under radaren. Med det 

mener jeg at det er vanskelig å ha oversikt over alt som skjer i store organisasjoner. Derfor er 

de i større grad avhengig av å ha systemer som fanger opp nettopp slike ønsker, slik at det kan 

føres videre for å utnytte ressursene som finnes internt i organisasjonen. 

I Betong, i likhet med Armering, har nærmeste leder medarbeidersamtaler med sine ansatte. 

Det virker som at medarbeidersamtalen har samme funksjon som i Armering, hvor den ansatte 

kan uttrykke hvilken retning de vil utvikle seg i. På samme måte som i Armering er det 

likevel opp til nærmeste leder å omsette den ansattes ønsker til konkrete arbeidsoppgaver som 

utfordrer medarbeideren i retningen.  

Jeg er positiv til at man kan gå gjennom ambisjoner og tanker i medarbeidersamtalen. Det er 

klart at noen har en faglig ambisjon og ønsker å gå en faglig vei, mens andre ønsker er en 

faglig kombinasjon hvor de kanskje ønsker seg lederansvar enten på kort eller lang sikt. Da 

kan man prøve å legge opp oppgavene ut fra hvordan den enkelte kan tenke seg en videre 

utvikling. Det typiske er at de som ønsker en lederrolle i fremtiden kan være prosjektleder, 
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sammenlignet med en annen som kanskje ønsker et tyngre faglig ansvar på prosjekter. 

Spørsmålet er om man ønsker mer administrasjon eller mer fag. (Carl, avdelingsleder, Betong) 

Sitatet over viser tydelig at det er en lederoppgave å legge til rette arbeidsoppgavene slik at 

medarbeiderne utvikler seg. Carl forteller også at prosjektlederrollen kan være en god 

treningsarena for medarbeidere som ønsker mer lederansvar på sikt. Prosjektlederrollen har 

varierende grad av kompleksitet og ansvar, avhengig av prosjektets kompleksitet og størrelse. 

I store prosjekter er det også flere nivåer med ulik grad av ansvar. På den måten kan man 

stegvis få mer ansvar. Som prosjektleder har man ikke det formelle personalansvaret for 

medarbeidere. Likevel er prosjektlederrollen nettopp en lederrolle.  

Som prosjektleder har man egentlig ikke et personalansvar, men så har du det likevel. Da jeg 

var 28 fikk jeg plutselig 35 personer i fanget fordi jeg jobbet med et offshoreprosjekt. Jeg 

hadde i utgangspunktet ikke noe personalansvar, men folk kom til meg og grein, og det var 

masse greier. Så du måtte jo som prosjektleder forholde deg til personal. Det var kanskje noen 

som ikke fungerte, eller noen som ikke kunne samarbeide med henne eller ham. Så jeg måtte 

ta noen grep for å prøve å få prosjektet til å gli. Da var vi samlet fra flere forskjellige firmaer, 

du må som prosjektleder forholde deg til det. Så prosjektleder er en trening til lederansvar og 

personalansvar, i hvert fall i en del tilfeller. (Carl, avdelingsleder, Betong) 

Beate, i Armering, sier at det er mye læring i å utføre arbeidsoppgaver eller å få mer ansvar. 

Hun påpeker samtidig at det må være rom for medarbeidere å si fra hvis man påtar seg for 

mye ansvar eller ikke klarer å håndtere arbeidsoppgaven på egenhånd.  

Det er nok mye learning by dooing. Men det er viktig å passe på at de har noen å spørre. Og å 

fortelle at hvis det ikke går, så må man for guds skyld si fra om det. For da kan vi gjøre noe 

med det. Fordi man står ikke alene i det. Det er viktig å skape en kultur hvor det ikke skal 

være verdens ende å si ”Det klarte jeg ikke, det var litt for tidlig”. (Beate, avdelingsleder, 

Armering) 

I organisasjoner hvor det er så mange faglig dyktige mennesker, kan det være vanskelig å 

innrømme når man ikke får til noe. Derfor er det kanskje særlig viktig at lederen legger til 

rette for at man kan utfordre egne grenser, men samtidig formidler at det er et sikkerhetsnett 

tilgjengelig om man trenger det.  

Både Armering og Betong har behov for å utvikle medarbeidere i retning av lederrollen. 

Begge bedriftene uttrykker, som nevnt, at de foretrekker intern rekruttering til 

mellomlederposisjoner. Samtidig påpeker flere av informantene at det ikke er et poeng at 
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mange medarbeidere skal ønske utvikling i retning av lederrollen. De skal først og fremst bli 

dyktige rådgivere. 

For vanlig medarbeidere er perspektivet at man skal bli en god fagrådgiver, at man skal utvikle 

seg til å bli en faglig ressurs. Det faglige fokuset er viktig hos oss. Det er viktig med faglig 

dyktige folk. Det er det vi lever av. (Cathrine, avdelingsleder, Armering) 

Siden Betong er en mindre organisasjon enn Armering er det naturligvis færre lederstillinger i 

bedriften totalt sett. Didrik mener det er viktig at Betong oppfordrer de ”rette” personene til å 

utvikle seg i retning av lederrollen. 

Jeg tenker at gruppelederne og ledelsen i Betong bør hele tiden være på vakt etter de gode 

hodene, og kanskje prøve å påvirke dem, gjerne tidlig, sånn at de ønsker å utvikle seg i 

ledelsesretningen. Men samtidig er det ikke noe mål at veldig mange skal ønske å være ledere, 

men at noen, og de rette folkene, bør ønske det. (Didrik, avdelingsleder, Betong) 

6.2 Oppsummering 

I hvilken grad benyttes ekstern og intern rekruttering? Både Betong og Armering foretrekker 

intern rekruttering til mellomlederstillinger på de nederste nivåene i bedriftshierarkiet. Det er 

likevel et ønske om en kombinasjon av ekstern og intern rekruttering. Betong har primært 

rekruttert interne kandidater til gruppelederrollen, men har åpnet for eksterne kandidater. 

Armering har i større grad kombinert det eksterne og det interne arbeidsmarkedet, men også 

de har en liten overvekt av intern rekruttering.  

Prosjektlederrollen later til å være den primære treningsarenaen for å utvikle medarbeidere i 

retning av mellomlederrollen. For øvrig blir jeg fortalt om få andre tiltak som systematisk kan 

bidra til at bedriftene har naturlige kandidater til å overta mellomlederstillinger. 

Medarbeidersamtaler later til å være det viktigste verktøyet medarbeidere har til å uttrykke 

sine karriereønsker. 
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7 Hvor standardisert eller uformell er 

rekrutteringsprosessen? 

I dette kapittelet vil jeg først presentere rekrutteringsprosessen i Armering og deretter i 

Betong. Hensikten er å beskrive hvordan de har innrettet rekrutteringsprosessen av 

mellomledere i de to bedriftene og å diskutere i hvilken grad rekrutteringsprosessene er 

standardisert eller uformell. 

7.1 Rekrutteringsprosessen i Armering 

Det første steget i rekruttering av mellomledere i Armering er at rekrutterende leder tar 

kontakt med HR for å informere om at de har behov for å erstatte en leder eller ønsker å 

omorganisere. En leder kan erstattes av mange ulike grunner. Lederen kan ha et ønske om å 

involvere seg mer i et prosjekt over lengre tid og trekker seg derfor fra lederstillingen. Han 

eller hun kan slutte i organisasjonen, eller bli leder på et høyere nivå et annet sted i 

organisasjonen.  

Anne fra HR-avdelingen har en standardisert plan for hvordan prosessen skal foregå. 

Stillingsutlysningen for de ulike rollene er standardisert, men de tilpasses den aktuelle 

avdelingen av rekrutterende leder og eventuelt avtroppende leder. HR og rekrutterende leder 

har et møte hvor de blir enige om hvor annonsen skal publiseres, når, hvor lenge, når fristen 

er, når de skal ha vurdert kandidater og hvilke dager som holdes av til intervjuer. Anne booker 

til og med tid i kalenderen til lederen og seg selv, for å sikre at avtalte tidspunkter overholdes. 

Ledernes tid blir ofte slukt opp av prosjekter eller andre arbeidsoppgaver de er nødt til å 

håndtere ganske umiddelbart. I tillegg er Anne involvert i flere rekrutteringsprosesser 

samtidig, dermed er det viktig å ha en tidsplan og forholde seg til den.  

Jeg setter av tid i kalenderen til lederen sånn at jeg er helt sikker på at vi har satt av god tid. 

Jeg er i andre prosesser også, og da er det viktig at vi forholder oss til planen vi har satt. Det 

pleier å gå greit. En observasjon jeg gjorde tidlig i Armering er at vi er en prosjekterende 

bedrift, det gjør at avdelingsleder prosjekterer. Derfor er det en utfordring å finne ledig tid i 

kalenderen deres. Når kandidatene har søkt er de klare for intervju og da kan vi ikke bruke 

flere uker på å kontakte dem. (Anne, HR, Armering) 
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Det er, ifølge Anne, viktig å være rask når man setter i gang en rekrutteringsprosess, hvis ikke 

risikerer man at gode kandidater er plukket opp av andre. Det gjelder selvsagt særlig for 

eksterne kandidater, men hun poengterer at det er viktig å få avklart hvem som blir ny leder 

for avdelingens del, men også for de interne søkerne. 

Armering har bestemt at lederstillinger alltid skal lyses ut ekstern og internt. Minstekravet for 

ekstern utlysning er Armerings egne nettsider. Når utlysningen ligger ute kan både leder og 

HR se søknadene i systemet ettersom de kommer inn. Det er primært HR som tar seg av 

kontakten med kandidater, og hun som avtaler intervjutidspunkt når den tiden kommer. Et par 

av informantene nevnte at det er mye telefonsamtaler i forbindelse med utlysninger, noe som 

kan forstyrre arbeidsroen til lederen. Samtidig forstod de at det var et nødvendig onde i 

rekrutteringsprosessen.  

Armering hadde to runder med intervjuer. Det første intervjuet var hovedsakelig utført av 

rekrutterende leder og var et såkalt tradisjonelt intervju med presentasjon av bedriften og 

utfyllende spørsmål om kandidaten og hans/hennes CV. Hensikten var ”å bli litt kjent” med 

kandidatene. Anne var tydelig på at det også var kandidatenes mulighet til å bli kjent med 

Armering. Det var derfor viktig at intervjueren fortalte om bedriften og stillingen. 

Etter den første runden valgte man ut de kandidatene man ønsket å gå videre med. Interne 

kandidater søker på linje med eksterne kandidater, ved formelt å søke i de samme systemene 

som eksterne kandidater. Særlig godt kvalifiserte interne kandidater kunne i noen tilfeller gå 

rett i intervjurunde nummer to, eller finaleintervjuet som Anne kalte det. Eksempelvis hvis en 

erfaren gruppeleder søkte på en avdelingslederstilling. Det vurderte HR og rekrutterende leder 

i hvert enkelt tilfelle.  

Mellom de to intervjuene tar kandidatene en personlighetsprofil hos en ekstern leverandør. 

Noen ganger ble referanser sjekket i forkant av finaleintervjuet. Referansesjekken kunne 

utføres av HR, lederen selv eller av det samme byrået som leverte personlighetsprofilen. Før 

finaleintervjuet får alle kandidatene tilsendt en caseoppgave bestående av relevante 

problemstillinger som de skal forberede seg på. Kandidatene skal sende en presentasjon på 

forhånd og presentere seg selv og sine løsninger på caseoppgaven under finaleintervjuet. 

Tilstede på finaleintervjuet er rekrutterende leder, HR og ofte rekrutterende leders 

overordnede eller en leder med tilsvarende stilling som skal besettes. Det er altså et panel 

bestående av to til tre personer.  
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Den andre hoveddelen av finaleintervjuet dreier seg om en diskusjon av kandidatens 

personlighetsprofil. Byrået som leverer profilen gir en vurdering av kandidatene, basert på 

personlighetsanalysen og tilbakemeldingsintervjuet. De gir også forslag til mulige 

oppfølgingsspørsmål som rekrutterende kan stille kandidatene på intervjuet. Anne poengterer 

at de ikke ser på personlighetsprofilen som en fasit på hvem kandidatene er, men at hensikten 

er å diskutere styrker og svakheter med kandidatene og hvordan de vurderer seg selv.  

Kandidaten blir diskutert av de som er tilstede, og i noen grad vurdert umiddelbart etter 

intervjuet. Etter alle kandidatene har vært på finaleintervju og referanser er sjekket, vurderer 

rekrutterende leder sammen med HR eller sin leder hvilken kandidat som egner seg best. 

Informantene i Armering forteller at det som regel er snakk om en håndfull kandidater som 

søker. Dermed gjenstår det i finalerunden kun to til tre kandidater å velge mellom. Med to 

intervjuer, casebesvarelse, personlighetsprofil og referanser har rekrutterende leder mye 

informasjon å vurdere kandidatene etter. Kandidatene vurderes basert på det totale inntrykket 

de har gitt. Rekrutterende leder, i samråd med HR, velger en kandidat som får tilbud om 

stillingen.  

7.2 Rekrutteringsprosessen i Betong 

Betongsrekrutteringsprosess fremstår ikke like klar og ordnet. De har også bestemt seg for å 

utlyse stillinger på avdelingsledernivå både internt og eksternt. Men denne oppgaven 

avgrenser seg til gruppeledere, altså det laveste ledernivået i Betong. Gruppelederrollen har 

ikke hatt en definert rekrutteringsprosess. Carl forteller hvordan han rekrutterte en 

gruppeleder internt etter at den daværende gruppelederen begynte å jobbe hos en konkurrent. 

Jeg utlyste ikke, jeg gikk direkte på henne. Det var også en bevisst tankegang fordi det beviser 

for henne at det var hun jeg ønsket å ha i stillingen. Jeg mener at hun var veldig godt 

kvalifisert for den jobben. Så det vil heller være alternativ to å gå mer åpent ut for å skaffe en 

gruppeleder. (Carl, avdelingsleder, Betong) 

Denne rekrutteringsprosessen minner på mange måter om en forfremmelse. Carl vurderte 

Grete som en egnet kandidat til å overta den ledige gruppelederstillingen. Han diskuterte 

kandidaten med administrerende direktør fordi han ville være sikker på at beslutningen ville 

få støtte i ledergruppen. Utover diskusjonen med administrerende direktør og samtalen med 

Grete, er prosessen særdeles lite formell. Det var ikke mulig for andre interne kandidater å 
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søke på stillingen da den ikke ble utlyst. Carl begrunner at han valgte Grete, uten intern eller 

ekstern utlysning, med at gruppen trengte en som raskt kunne tiltre rollen og skape ro i 

gruppen. 

Ellen fortalte at hun rekrutterte en ny gruppeleder på tilsvarende måte som Carl. I forbindelse 

med en omorganisering av avdelingen trengte hun en ny gruppeleder. Hun diskuterte 

omorganiseringen med de andre avdelingslederne, samt gruppelederne på hennes avdeling. 

Ellen mente at Gerd var en god kandidat til stillingen. I likhet med Carl, tok hun direkte 

kontakt med Gerd for å undersøke om hun var interessert i stillingen. Da Gerd ble gruppeleder 

var det i utgangspunktet en ”prøveordning” for å se hvordan løsningen fungerte. Ellen 

begrunner valget av Gerd slik: 

Hun hadde ikke noe brennende ønske om å være gruppeleder. Men hun var en person som ofte 

kom med konstruktive innspill som ikke jeg hadde tenkt over i det hele tatt. Samtidig som hun 

har den rette faglige bakgrunnen og en del ledelseserfaring fra tidligere, så da gjorde vi det 

sånn. (Ellen, avdelingsleder, Betong) 

Ellen forklarer valget med at hun selv var fersk som avdelingsleder. Hun sier videre at hun 

ikke vil rekruttere på samme måte senere. Samtidig er hun klar på at gruppelederen har 

fungert godt og at hun ikke angrer på valget av gruppeleder. Igjen bærer rekrutteringen preg 

av å være en forfremmelse. Heller ikke i denne avdelingen ble det åpnet for at andre interne 

kandidater kunne søke stillingen.  

Ellen ga uttrykk for at hun i ettertid har tenkt at det ville vært lurt å involvere HR i prosessen, 

særlig hvis det i ettertid viste seg at gruppelederen hun valgte fungerte dårlig. Det kunne 

ifølge Ellen blitt ”en dyr lærepenge”. Ellen peker her på at en av grunnene til å involvere HR 

i rekrutteringsprosessen er at HR kan bidra til å kvalitetssikre rekrutteringen. En side av saken 

er at man gjennom standardisering av rekrutteringsprosessen søker å unngå feilansettelser. 

Sett på en annen måte vil ansvaret for en eventuell feilansettelse fordeles mellom 

rekrutterende leder og HR. 

Didrik derimot, fortalte om en rekrutteringsprosess der de ønsket konkurranse om stillingen, 

også fra eksterne søkere. I den prosessen ble HR involvert og stillingen utlyst eksternt og 

internt. De eksterne søkerne de mottok var, i deres mening, ikke kvalifiserte for stillingen. 

Derfor ble ingen eksterne innkalt til intervju. Fordi Betong ønsket konkurranse om stillingen, 

og å vurdere de interne kandidatene mot det eksterne markedet, trakk de ut prosessen for å få 
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flere eksterne søkere. Likevel endte de med to interne søkere. Begge de interne søkerne ble 

intervjuet i første omgang. Etter det første intervjuet mente Didrik og Berit (HR) at det bare 

var én kandidat det var verdt å gå videre med. De hadde en samtale med den andre kandidaten 

hvor de fortalte at han ikke kom til å bli innstilt til stillingen. 

For oss var det egentlig ganske opplagt at det ville bli feil å gå videre med den andre 

kandidaten, og det visste vi vel egentlig veldig tidlig. Berit og jeg hadde en samtale med han 

etter intervjuet, en oppfølgingssamtale, vi takket for søknaden hans, men forklarte også at vi 

ikke ville innstille han. (Didrik, avdelingsleder, Betong) 

Gunnar, den andre kandidaten, gikk videre til neste intervjurunde. Før finaleintervjuet 

gjennomførte han en personlighetsprofil. Berit fortalte at personlighetsprofilen ble brukt som 

et samtaleverktøy i finaleintervjuet. Didrik forklarte at de valgte Gunnar fordi han var kjent 

med Betong og kulturen der, han var også generelt godt likt av de ansatte. I tillegg var han 

konstituert gruppeleder. Dermed hadde Didrik mulighet til å se hvordan Gunnar håndterte 

mellomlederrollen før han ble tilsatt i stillingen. 

7.3 Sammenligning av rekrutteringsprosessene 

I de to forrige kapitlene har jeg beskrevet rekrutteringsprosessen av mellomledere i Armering 

og Betong. Videre vil jeg sammenligne prosessene i de to casebedriftene, og diskutere hvor 

standardisert eller uformell prosessene er, samt argumentene for og imot standardisering av 

rekrutteringsprosessen. 

Armering har valgt å standardisere rekrutteringsprosessen av ledere for hele organisasjonen i 

Norge. De har valgt å søke etter kandidater både eksternt og internt for sørge for at man får 

gode kandidater. Det er et poeng at hele organisasjonen skal få med seg at avdeling X trenger 

en ny gruppeleder eller avdelingsleder. Årsaken er at det er vanskelig å ha oversikt over alle 

mulige interne kandidater fordi organisasjonen er så stor. 

I Betong har to av avdelingslederne derimot valgt å forfremme en intern kandidat i en prosess 

som må betegnes som uformell. Carl argumenterte for at han ville raskt ha på plass ny 

gruppeleder. I Ellens tilfelle virket det som prosessen tok noe lenger tid, men det kan nok 

forklares med at behovet for gruppelederen ble skapt av en omorganisering. Betong er en 

betraktelig mindre organisasjon enn Armering. Derfor har nok lederne mer oversikt over 

hvilke medarbeidere som er potensielle gruppelederkandidater. Arne, i Betong, mener at fordi 
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gruppelederne har en viktig rolle som koordinator, bemanning i prosjekter og fordeling av 

arbeidsoppgaver, er de enklere å rekruttere internt. Videre mener han at det ikke trengs en 

”stor søknadsprosess”. 

Gruppelederrollen er ikke en stor lederstilling, det er mer en koordinatorrolle. Jeg tenker at det 

er lettere å få hos en medarbeider internt her. Vi trenger ikke å lage en stor søknadsprosess på 

det. Mange av gruppelederne jobber mye i prosjekt og da er det andre typer egenskaper som 

kreves. I gruppelederstillingen er det hvordan man jobber i prosjekter som er viktigst. En 

gruppeleder debiterer 50-75 %. Mens en avdelingsleder debiterer kanskje 10 %. I den 

stillingen er ikke fag det viktige, der er det lederkompetanse som er viktig. (Arne, ledelsen, 

Betong) 

Arne argumenterer altså for en mer uformell rekruttering av gruppeledere. Han mener at over 

tid vil man se hvem som har potensialet til å utvikle seg som ledere. Det vises ved at de har 

fungert godt i prosjekter, med det mener han at de har bidratt til både gode økonomiske 

resultater og til et godt samspill i prosjektgruppen. I tillegg ser han etter de som setter teamet 

foran seg selv. At Arne mener en standardisert søknadsprosess ofte er unødvendig, må sees i 

sammenheng med at han opplever det som vanskelig å få tak i egnede kandidater til 

lederstillinger. Årsaken er at ingeniører er fagfolk og vil jobbe med fag. Samtlige informanter 

påpeker det samme. 

Berit fra HR i Betong, mente at de ikke gikk glipp av interne kandidater fordi det er enkelt å 

identifisere medarbeidere som virkelig ønsker å utvikle seg til ledere. Samtidig påpeker hun at 

enkle og uformelle rekrutteringsprosesser kan by på utfordringer for gruppelederen. 

Noen steder har det kanskje blitt litt for enkelt og bare å ta en intern kandidat og sette den til 

gruppeleder.  Da er det kanskje ikke vurdert godt nok om det er rett valg. Da kan det hende 

gruppelederen opplever at gruppen ikke har tiltro til den som leder. Man blir jo fort vurdert av 

sine. Det er derfor viktig å gjøre den vurderingen, og ikke minst kvalitetssikre motivasjonen 

og egnetheten til kandidaten. I en mer formell prosess kan vi vurdere om den som blir tilsatt 

har behov for utviklingstiltak for at personen raskt skal komme inn i rollen. Et eksempel er 

lederutviklingsprogram hvis du ikke har leder før. (Berit, HR, Betong) 

 

Sitatet illustrerer at gruppeledere i Betong på et vis må vinne medarbeidernes respekt. 

Informantene i Armering har ikke gitt uttrykk for et behov for en tilsvarende overbevisning av 

medarbeiderne. Det kan kanskje delvis forklares med at når rekrutteringsprosessen har vært 
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grundig, åpen og lik for alle kandidater, oppfattes den av medarbeiderne som mer rettferdig. 

Bidwell og Keller (2014: 1040) hevder at en forfremmelse kan fungere som insentiv for de 

andre medarbeiderne dersom de oppfatter at forfremmelsen gis på grunnlag av god prestasjon. 

I lys av det, kan den uformelle rekrutteringsprosessen i Betong undergrave gruppelederen 

allerede før den har begynt i stillingen ved at medarbeiderne er usikre på hvorvidt 

vedkommende har gjort seg fortjent til forfremmelsen. På den annen side var en av grunnene 

til at Carl valgte å forfremme den interne kandidaten, at han ville vise at han hadde tillit til 

henne som gruppeleder. Slik sett blir det viktig at Carl formidler begrunnelsen overfor 

medarbeiderne i avdelingen.  

 

Når kandidatene blir utsatt for en systematisk prosess som alle kandidatene må gjennom, kan 

den valgte kandidaten oppleve en større trygghet på at han eller hun ble valgt fordi den var 

best kvalifisert, også målt opp mot eksterne kandidater. Gry mener det vil gjøre det enklere å 

utføre jobben. Årsaken kan være at man får mer selvtillit etter å ha vært gjennom 

rekrutteringsprosessen og fått stillingen på andre siden. Det kan også ha sammenheng med at 

man opplever at man har tillit fra sin leder og HR-avdelingen. 

 

Jeg synes det er utrolig bra at Armering stiller krav til interne medarbeidere, at de ikke bare 

ansetter venner eller kjente eller noen de vil ha. Jeg synes det skaper en trygghet for de interne 

som søker jobben, at de faktisk har vist at de fortjener den. Det vil gjøre det lettere for dem å gjøre 

jobben. Det ble sagt om den ene regionsdirektøren som ble ansatt for noen år siden, at han var på 

en løpetur med administrerende direktør over fjellet, og på andre siden hadde han jobben. Det er 

ikke noe bra at det forgår sånn. Det er ikke noe bra for han eller for Armering. Jeg tror det er 

viktig at en føler at det har vært en ordentlig prosess, at det har vært profesjonelle med i bildet. Jeg 

synes prosessen vi har nå er veldig bra. (Gry, avdelingsleder, Armering) 

Sitatet fra Gry demonstrerer både positive sider ved en ryddig rekrutteringsprosess og 

hvordan lederrekruttering har foregått i Armering tidligere. Det er et poeng at alle kandidatene 

skal oppleve at de har blitt rettferdig behandlet. De eksterne bør oppleve at de har en sjanse til 

å få stillingen og de interne bør oppleve at de ikke får stillingen servert, men faktisk fortjener 

den. Det er viktig av flere grunner. Dersom bedriften skal beholde de interne kandidatene som 

ikke får jobben, er det avgjørende at de føler seg sett, verdsatt og får gode, konstruktive 

tilbakemeldinger på hvorfor de ikke nådde opp. Overfor de eksterne kandidatene er det viktig 

å gi et godt inntrykk av bedriften og bygge bedriftens omdømme som en rettferdig og 
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profesjonell arbeidsgiver. Norge er et lite land, og i den rådgivende ingeniørbransjen 

samarbeider og konkurrerer bedriften stadig med hverandre. Derfor er det viktig at eksterne 

kandidater sitter igjen med en positiv opplevelse av rekrutteringsprosessen i etterkant. Slik 

sett kan en standardisert rekrutteringsprosess bidra til det Ployhart (2006: 871-873) kaller 

employer brand. 

Dessuten kan både interne og eksterne kandidater være ypperlige kandidater til andre 

stillinger i organisasjonen på et senere tidspunkt. Som Anne, fra HR, forklarer i sitatet under, 

gir de ulike verktøyene de bruker i løpet av rekrutteringsprosessen rekrutterende leder og HR 

mye informasjon om kandidatene. Informasjonen brukes for å gi konstruktive 

tilbakemeldinger til alle kandidatene. 

Det skal også sies at ikke alle egner seg til å ha personalansvar. Noen bør ikke ha det, og noen 

må ha mer støtte enn andre. Når vi sitter med så mye informasjon som en analyse, case og 

referanser, er det mye enklere for oss å gi en god og grundig tilbakemelding, til interne også, 

på hvorfor de ikke ble de valgt. Og planlegge en videre karrierevei internt hos oss – 

lederutvikling eller andre ting. Det gir oss en mye større kjennskap til den ansatte, og vi kan 

tenke forbi denne ansettelsen. For det er jo tider hvor vi har flere enn én og det er ingen glede 

å vurdere flere interne ressurser og man vet man bare har én stilling. Der opplever jeg at de 

som er rekrutterende leder, synes det er utrolig fint å ha all den informasjonen. For det gjør det 

enklere å gi en tilbakemelding og å gjøre en utvelgelse. Det blir litt klarere hvem som har det 

sterkeste fortrinnet i denne prosessen. Det er ikke lett å gjøre en utvelgelse når du ikke har noe 

annet enn spørsmål og svar, det gamle tradisjonelle intervjuet. Man er nødt til å ha en 

helhetsvurdering. Se på hele prosessen, søknad, intervjuer, analysen, case og referanser, det er 

først da man kan begynne å vurdere hvem kandidaten er. Både kandidater som har nådd opp 

og ikke nådd opp, og rekrutterende leder opplever det som positivt at vi har ordnede rammer 

rundt lederrekruttering. Jeg ser det som et sterkt fortrinn når det kommer til interne prosesser. 

(Anne, HR, Armering) 

Sitatet illustrerer også en fordel ved at HR deltar i prosessen. HRs rolle i 

rekrutteringsprosessen diskuteres senere i dette kapittelet. Et viktig argument for å 

standardisere rekrutteringsprosessene er at alle søkere, interne og eksterne over hele landet, 

skal behandles likt. Anne, HR i Armering, mener at en standardisert rekrutteringsprosess av 

ledere i hele organisasjonen kan gi Armering et konkurransefortrinn. Rekruttering av 

mellomleder er ifølge Anne, en av organisasjonens viktigste oppgaver. Årsaken er at 

mellomlederne tar vare på bedriftens viktigste ressurser, nemlig menneskene. En standardisert 
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rekrutteringsprosess av ledere vil bidra til at Armering sikrer seg de beste lederne. ”Og vi må 

ha gode ledere, da vil alle jobbe for oss. Det er ingen hemmelighet at man vil jobbe for den 

beste lederen” (Anne, HR, Armering). I denne sammenhengen er også Ployharts begrep 

employer brand relevant. Ikke bare kan standardisering av rekrutteringsprosessen bidra til et 

godt omdømme blant kandidater som har vært med i rekrutteringsprosesser. Men ved å bidra 

til at Armering får de beste lederne kan de samtidig bygge et godt omdømme for å tiltrekke 

seg medarbeidere.  

 

Det kan sies at rekrutteringsprosessen i Armering likevel ikke er helt standardisert. 

Rekrutterende leder har større spillerom til å vurdere hvordan han eller hun vil gjennomføre 

det første intervjuet. Siden det i større grad er opp til hver leder hvordan de gjennomfører 

dette intervjuet kan det variere hvor strukturert denne delen av rekrutteringsprosessen er. 

Anne, HR i Armering, ønsker at rekrutterende leder forteller om bedriften og stillingen i det 

første intervjuet. Men hun er vanligvis ikke med på disse intervjuene og erkjenner muligheten 

for at fagpersonen får dominere i det første intervjuet. 

 

Det er viktig i vår bransje at man bruker store deler av det første intervjuet til å profilere 

Armering og stillingen. Ikke å gå rett på kandidaten, men fortelle ”Hvem er vi, hva vil vi, hva 

er stillingen, ansvarsområdene”. Det er viktig at vi har en ”salgsprosses” i forkant. Bare fordi 

personen har søkt har man ikke vunnet. Jeg tror nok at den typiske fagperson er veldig opptatt 

av å snakke om fag, mitt fag, min avdeling og glemmer litt helheten. Fagpersonen kan snakke 

lenge om sitt fag, det er i hvert fall min observasjon, så ”Åja, du er her og ja. Armering, ja”. 

Det er dumt, for da kan kandidaten gå ut av et intervju og ikke ha noe informasjon om 

selskapet. Lederen sitter med masse info om kandidatene, men kandidaten forstår ikke helt 

hvorfor han eller hun skal velge Armering. (Anne, HR, Armering) 

”Bare fordi personen har søkt har man ikke vunnet.” Annes utsagn illustrer at 

rekrutteringsprosessen er tosidig. Arbeidsgiver har ikke all makten i rekrutteringsprosessen i 

rekruttering av mellomledere. Mellomlederstillingen krever at kandidatene har erfaring, i 

hvert fall faglig, dermed er de potensielle kandidatene mest sannsynlig allerede i jobb. 

Kandidaten har søkt på stillingen og Breaugh (2013: 393) ville nok applaudert bedriften 

allerede fordi den har klart å tiltrekke seg de vanskelige passive kandidatene, det er en seier i 

seg selv. Men det er ikke sikkert det er den eneste stillingen kandidaten har søkt på. 

Kandidaten skal riktignok overbevise bedriften om at den er riktig person for stillingen. Men 

bedriften må også overbevise kandidaten om at bedriften og stillingen er riktig steg for 
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kandidaten. Det vil være særlig relevant for spesielt dyktige kandidater, da det sannsynligvis 

vil være flere bedrifter som ser hvor dyktige de er. En effektiv rekrutteringsprosess kan derfor 

bidra til å sikre at man ikke går glipp av gode kandidater. 

7.3.1 Forhandlingskort 

I kapittelet om mellomledere påpekte jeg at det faglige står sterkt i rådgivende 

ingeniørbransjen og at mellomlederne må ha en viss innsikt i faget for å utføre en del av 

arbeidsoppgavene som inngår i rollen. Noe som kan ha blitt litt tilslørt i det generelle fokuset 

på det faglige, er at medarbeiderne i både Armering og Betong jobber med en rekke ulike fag. 

Fagene kan være like ulike som psykologi og statsvitenskap, men de tilfører ulike elementer 

til ulike deler av prosjektene. For eksempel undersøker geoteknikeren om grunnen det skal 

bygges på krever spesielle tiltak for å være trygg, mens VVS-ingeniører sørger for at 

ventilasjonen er tilstrekkelig for arbeidsmiljøet i bygget. Noen av fagene er såkalte spesialfag. 

Innenfor spesialfagene er det relativt færre mennesker som har kompetanse på området. 

Dermed vil noen av fagene ha et mindre utvalg i forbindelse med rekruttering av 

mellomledere. Gry, i Armering, leder en avdeling innenfor et slikt spesialfag. Hun beskriver 

et lite fagmiljø der hun kjenner til de fleste som jobber med det i Norge. Det lille fagmiljøet 

har resultert i at det har vært relativt enkelt å bli leder dersom man uttrykker interesse for det.  

I vår bransje så er det veldig få som jobber som fagX-rådgivere. Så det er en liten pott 

mennesker å ta av. For å si det sånn, hvis du klarer å få noen som både har lederkompetanse 

og fagX-kompetanse så er du kjempeheldig. De finnes på en måte ikke. (...) Jeg blir selv 

veldig ofte ringt opp av headhuntere, og jeg vet at alle mine ansatte også blir det. 

Headhunterne håper at når de har jobbet i 3-5 år, så sier de ja til en lederstilling ett eller annet 

sted. Så det er en beinhard konkurranse om de få hodene som finnes. (Gry, avdelingsleder, 

Armering) 

Gry brukte den omfattende informasjonen akkumulert i løpet av rekrutteringsprosessen som et 

forhandlingskort da hun tilbød en mellomlederstilling til en ekstern kandidat. I løpet av 

prosessen viste kandidaten at han manglet ledererfaring, salgserfaring, markedserfaring og 

strategisk erfaring. Hun sa at hun visste det fra før siden hun kjente han, men prosessen 

bekreftet kandidatens mangler. Dermed kunne hun legitimere at hun tilbød han lavere lønn, 

selv om han var den eneste kandidaten.  
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Særlig hos oss hvor markedet er så supertrangt hadde nok kandidaten regnet med å få jobben. 

Da vi satt i forhandlingsmøte til slutt ga jeg han en vesentlig lavere lønn enn han hadde tenkt, 

100 000 mindre enn han hadde tenkt. Jeg sa til han at, ”Jeg stiller krav til deg, jeg kan se på 

lønnen din om seks måneder, men da må du innfri disse kravene fordi du mangler en del av de 

tingene du trenger.” Så fikk han litt sjokk og måtte tenke seg om. Men han klarte å hente seg 

inn igjen ganske raskt og sa han fremdeles var interessert. Det har vært litt sånn i vår bransje at 

man har kjøpt medarbeidere fra konkurrenter, man har prøvd å få de over med bedre lønn. Det 

er viktig det ikke er sånn i Armering. Jeg sa til han at, ”Nå er vi en posisjon hvor vi i 

utgangspunktet ikke trenger deg fordi alt fungerer bra hos oss, men vi vil gjerne ha en leder. 

Nå fungerer en leder som to ledere. Det betyr at hvis ikke du virkelig er motivert til den 

jobben, så trenger du ikke ha den”. Da skjønte han at vi ikke var desperate og at han ikke kom 

til å få kjempehøy lønn. Han opplevde prosessen som positiv og Armering som proffe, at han 

ble tatt godt vare på, sett og tatt på alvor. (Gry, avdelingsleder, Armering) 

Dermed er et argument for å standardisere rekrutteringsprosessene at det kan bidra til å lønne 

mellomlederen som tilsettes etter faktisk erfaring og kompetanse, og ikke slavisk etter den 

hierarkiske posisjonen. Det er i seg selv med på å redusere risikoen bedriften tar i ansettelsen. 

Den økonomiske kostnaden, dersom det skulle bli en feilansettelse, er redusert. Den 

standardiserte rekrutteringsprosessen virker i så måte som en motvekt til etterspørselen slik at 

prisen ikke drives opp av at det er lite tilbud på markedet. Gry viser samtidig at hun er åpen 

for å forhandle om lønnen på nytt når lederen har fått mulighet til å vise at han håndterer 

arbeidsoppgavene i jobben. Det understøtter bedriften som en rettferdig og god arbeidsgiver.  

7.3.2 HRs rolle i rekrutteringsprosessen 

HR er, i Armering, med på alle lederrekrutteringer og kan derfor se de enkelte prosessene i 

sammenheng med hele organisasjonen. I tillegg er hun en dreven intervjuer som kan øke 

profesjonaliteten. Et par informanter mente at hun også kunne være en god menneskekjenner 

fordi hun møter så mange mennesker i sitt daglige arbeid. Henning, avdelingsleder i 

Armering, mener rekrutteringsprosessen er blitt mer profesjonell ved at man har etablert 

prosedyrer og rutiner for hvordan den skal foregå. Han opplever at HR har vært en viktig 

støtte i håndteringen av de praktiske aspektene ved prosessen og en dyktig sparringspartner å 

diskutere kandidatene med.  

Når du går fra 15 søkere til syv på intervju og fem på finaleintervju, er det i alle de 

vurderingene nedover mange krevende og sårbare beslutninger. Og der har HR vært veldig 
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flinke til å holde trykket, og si at "ja, kommer du videre, hva er vanskelig nå, hva aveier du 

nå? Før uka er over så må du ha kommet videre sånn og sånn.” HR har tatt seg av å være 

postkasse for alle som spør hvordan det går med prosessen. Det fungerte veldig bra. (Henning, 

avdelingsleder, Armering) 

Mange av lederne i Armering satte pris på at HR tok seg av administrative og praktiske 

detaljer rundt rekrutteringen. Det sparte lederne tid, og det ble en mer profesjonell og effektiv 

prosess av det. Selv om det er mange rekrutteringsprosesser i Armering i løpet av et år, er 

ikke det ikke så ofte hver enkelt leder rekrutterer til mellomlederstillinger. Derfor kan de være 

usikre på hva som er den mest hensiktsmessige fremgangsmåten. Standardisering av 

rekrutteringsprosessen av ledere later til å være en forutsetning for at den kan gjøres på en 

effektiv måte, som sparer tid for rekrutterende leder, kandidatene og HR. 

I denne sammenhengen har størrelsen på bedriften og HR-avdelingen betydning. HR-

avdelingen må ha kapasitet til å støtte rekrutterende leder. Det innebærer at avdelingen må ha 

et visst antall HR-konsulenter eller rådgivere. Videre er det et poeng at organisasjonen må 

være av en viss størrelse for at det skal være gevinster av å bruke tid og ressurser på å utvikle 

en standardisert rekrutteringsprosess. En bedrift som rekrutterer 1-2 ledere i året vil 

nødvendigvis ha mindre utbytte av arbeidet som legges ned i utviklingen av 

rekrutteringsprosessen. I tillegg er behovet for standardisering større i store organisasjoner 

som er mer uoversiktlige. Betong er en betraktelig mindre organisasjon enn Armering, men de 

har likevel utvidet HR-avdelingen. Ellen, avdelingsleder i Betong, mener at hun begynner å se 

resultatene av at HR har mer kapasitet til å bidra som støtte i rekrutteringsprosesser. Hun 

snakker her om rekrutteringer av medarbeidere, men det vil naturligvis også gjelde for 

rekruttering av mellomledere.  

Jeg ser at nå når Gina [nytilsatt HR-konsulent] kommer så skjer det ting. Da løsner kapasiteten 

litt, så det er veldig fint. Jeg har brukt HR i evaluering av innkommende søknader. Noen 

erfarne, og noen ikke så erfarne personer som har søkt, som alle går innom HR. De gjør en 

personlighetsanalyse. HR sjekket også referanser, samt å hjelpe oss med å verifisere at det de 

skriver i CV-en sin er sant. Det er veldig deilig å ha HR som er proffe og ordentlig på det. Jeg 

bruker så lang tid på det siden jeg gjør det så sjeldent. Det er heller ikke alltid jeg stiller de 

rette spørsmålene. Så jeg syns det er veldig fint å ha HR. (Ellen, avdelingsleder, Betong) 

Ellen viser tydelig at hun er usikker på flere ledd i rekrutteringsprosessen. Hun mener HR kan 

bidra med et grunnlag som hun kan basere vurderingen av kandidatene på. HR bidrar i så 
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måte med å sikre kvaliteten i rekrutteringsprosessen. Det er samtidig tydelig at utvidelsen av 

HR-avdelingen er et skritt i retning av mer standardisering i rekrutteringsprosessene for 

Betong sin del. 

Anne, i Armering, ser sin rolle i rekrutteringsprosessen i et langsiktig perspektiv. Videre er 

hennes perspektiv organisasjonen som helhet. Fordi hun er med på alle 

rekrutteringsprosessene av ledere har hun oversikt over hvilke avdelinger som har ledige 

lederstillinger.  

Siden jeg er tilstede på intervjuene, er det enkelt for meg å se at den kandidaten passet ikke der, 

men snart kommer det en ny lederrolle, der vil jeg at han skal være med. Jeg ser at den har det som 

skal til. Eller at kandidaten har kommet helt feil. Han skal inn på den avdelingen, der har vi bruk 

for han. Sånn tenker ikke avdelingsledere, de tenker på seg og sitt. Men da kan jeg si at kandidaten 

kan få snakke med en annen leder så kan han være med i en prosess der. Og ikke minst er det 

viktig at vi følger opp de som ønsker seg en utvikling, med jevne mellomrom. At vi sjekker om tre 

til seks måneder hvordan det går. Da kan vi kommunisere at vi har ingen roller nå, men vi husker 

på dem. Det er ikke gøy ikke å nå opp hvis man har vært veldig motivert for å få jobben. (Anne, 

HR, Armering) 

Anne forteller at hun følger opp interne søkere som ikke ble tilsatt i etterkant av 

rekrutteringsprosessen. Når en intern medarbeider har søkt en lederstilling har de tydelig gitt 

uttrykk for at de er klare for nye utfordringer og ønsker et steg videre i karrieren. HRs rolle i 

rekrutteringsprosessen kan derfor være å legge til rette for de interne kandidatenes videre 

karriereutvikling i organisasjonen. Det er rimelig å tro at interne kandidater som ikke opplever 

at de får mulighet til å utvikle karrieren innad i organisasjonen vil bevege seg ut av den for å 

klatre i karrierestigen. Det er i tråd med Cappellis (2008: 113-114) konklusjon om at 

organisasjoner hvor de investerer i medarbeidernes utvikling risikerer at medarbeiderne finner 

en annen jobb hvor de kan bruke ferdighetene de har utviklet. Dermed vil medarbeidere som 

føler seg klare for lederansvar, og ikke får det, være en gruppe med høy risiko for å forlate 

organisasjonen. Det blir derfor viktig at HR følger opp interne kandidater som ikke når opp 

slik at de opplever å bli sett av organisasjonen. 

7.3.3 Pendelen har svingt for langt 

Henning, avdelingsleder i Armering, mener at pendelen har svingt for langt i retning av 

standardisering. Han forklarer at på hans avdeling er det nå en gruppeleder som er konstituert 
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leder, altså midlertidig vikar i stillingen. Den konstituerte gruppelederen fungerer, etter hans 

mening, veldig godt og opplever det som et steg videre i sin karriere i Armering. Hennings 

frykt er at dersom stillingen blir ledig må den etter de nye reglene utlyses i hele 

organisasjonen. Den konstituerte gruppelederen har gitt uttrykk for at hun ikke vil utsette seg 

for den type konkurranse fordi fallhøyden, dersom noen konkurrer henne ut, blir så stor. Det 

underbygges av et poeng Didrik i Betong kom med.  

Nordmenn flest er jo ikke så utadvendte og frittalende kanskje, vi er litt mer tilbaketrukne. Så 

når vi først stikker hodet frem, så er vi nok mer sårbare enn våre europeiske venner, tenker jeg. 

Det er en risiko når man søker internt at man ikke blir innstilt. Man setter seg i en litt sårbar 

posisjon. Det kan oppstå en del vonde følelser og friksjoner i en sånn prosess, kanskje fordi 

man ikke helt greier å se det profesjonelt nok. Grunnen til at man blir innstilt eller ikke, er jo 

ikke på grunn av vedkommendes person. Det er den faglige kompetansen som ligger til grunn. 

Men det er man kanskje ikke alltid så flink til å skille mellom. (Didrik, avdelingsleder, 

Betong) 

Anne, HR i Armering, mener at den standardiserte rekrutteringsprosessen de har innført er en 

måte å gi rekrutterende leder mye informasjon slik at alle kandidatene får gode 

tilbakemeldinger på hvorfor de ble eller ikke ble valgt. Det er nettopp i situasjoner som Didrik 

beskriver at den typen informasjon kan være til hjelp. Rekrutterende leder har et bredt 

grunnlag for å vurdere alle kandidatene mot stillingen og hverandre. Dermed kan lederen peke 

på konkrete styrker og svakheter ved kandidatene og begrunne hvorfor kandidaten ble eller 

ikke ble valgt. 

Men det er likevel, et åpenbart problem dersom potensielle søkere, som Hennings konstituerte 

gruppeleder, lar være å søke fordi de er redd for ikke å nå opp i konkurransen. Henning er 

tydelig på at han forstår at det i de fleste tilfeller vil være til organisasjonens beste med 

konkurranse om stillingene slik at man får den beste kandidaten til jobben. Likevel er han 

opptatt av å se an situasjonen, fordi organisasjonen i noen tilfeller kan tape noe. Henning 

frykter ikke at den konstituerte gruppelederen vil slutte i Armering dersom hun ikke får 

stillingen permanent, men han at hun vil bli demotivert. Det er i hans vurdering en like ille 

eller verre konsekvens. 

Jeg mister henne ikke helt, men hun mister jo mye energi, mot og tiltro til seg selv, spirit 

liksom. Vi har ikke noe annet enn at folk har lyst, det finnes ikke noe annet i dette firma, hvis 

ikke folk har lyst kan vi bare legge ned hele greia. I en kompetansebedrift som dette så er vi 
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helt avhengig av at folk er drevet av at de vil selv, det er komplett umulig å stå over dem å si 

at ”Nå må du for faen se og skjerpe deg!” Det funker ikke. Kan hende det funker i deler av 

virksomheten, hvor folk er mer sånn tradisjonelt hierarkisk aksepterende da. Men der jeg 

jobber så må jeg ha folk som har mot og har lyst, energi og som er fremoverlente og vil noe. 

Og det er klart at å oppleve at man blir devaluert eller at man ikke får tillit i sånne 

ansettelsesprosesser gjør noe med folk og folks energi. Lysten til å stå opp om morgen liksom. 

(Henning, avdelingsleder, Armering) 

Sitatet illustrerer hvor viktig motivasjon og engasjement er for Armering som bedrift. 

Henning mener at hvis medarbeiderne ikke er motivert for å utføre arbeidsoppgavene hjelper 

det ikke at han som overordnet instruerer dem til å jobbe raskere eller mer. Det er i tråd med 

at leders autoritet i kunnskapsbedrifter ikke primært er knyttet til formell posisjon i 

organisasjonens hierarki (jf. Hillestad 2002, Løwendahl 2002, Gotvassli 2012). I denne 

situasjonen virker den standardiserte rekrutteringsprosessen som en hindring for at Henning 

kan utøve sitt skjønn som leder. Det er et eksempel på at han har ansvar for et avgrenset 

område av virksomheten (jf. Hope 2010), men han har likevel ikke fullstendig 

bestemmelsesrett over alle prosesser i avdelingen. I Betong var det i større grad var rom for at 

avdelingslederen vurderte situasjonen. Situasjonen demonstrerer at det i noen tilfeller kan 

være sterke argumenter for en mer uformell rekrutteringsprosess, for eksempel i form av 

forfremmelse av dyktige interne kandidater.  

Videre har det også en konsekvens for Henning som avdelingsleder. Situasjonen undergraver 

hans autoritet eller handlekraft som leder for avdelingen. Det er et eksempel på hvordan 

mellomledere har en todelt lojalitet. De skal være lojale overfor sine medarbeidere og ta vare 

dem og deres interesser. Samtidig skal han være lojal overfor ledelsens beslutninger og 

implementere dem i sin avdeling, i dette tilfellet en standardisert rekrutteringsprosess. 

Mellomlederens mulighet til å påvirke beslutninger er først og fremst i diskusjoner med 

ledelsen (jf. Hope 2015). Å undergrave ledelsens avgjørelser ved å betvile dem overfor sine 

medarbeidere vil være negativt i lengden. 

Jeg er i det dilemmaet at jeg får ikke lov til å ansette henne, til tross for at hun har fungert bra 

og vokst på det. Jeg må altså utlyse stillingen, med risikoen at hun ikke vil søke fordi hun 

opplever at hun ikke vil utsette seg for den fallhøyden. Og jeg blir, i den gruppen, ansett for 

ikke å avklare situasjonen. Situasjonen driver på, på en måte. Det svekker også meg som leder 

i alles øyne, at jeg ikke får avklart den. Og jeg blir i den klemma hvor jeg må si at det skyldes 

at vi har et regelverk som er sånn og sånn. Da tenker medarbeiderne ”Herregud, så teite folk 
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som lager regelverk som er så vanskelig, var ikke dette en privat virksomhet?” (Henning, 

avdelingsleder, Armering) 

Henning forteller også om et par andre avdelingsledere på samme nivå som han selv som har 

vært i midlertidige stillinger i snart et år. I disse tilfellene har stillingene vært utlyst, men fordi 

det ikke har vært andre relevante søkere har man ikke avklart ansettelsen. Kollegaene er, 

ifølge Henning, frustrerte og opplever at det er uavklart hvorvidt de har tillit i stillingen de 

midlertidig innehar. Henning er redd man risikerer å miste to gode avdelingsledere fordi man 

ønsker konkurranse om stillingene. Det er også et eksempel på at en god rekrutteringsstrategi 

krever fleksibilitet i visse situasjoner.  

Men alle sånne regler for hvordan man går fram må nyanseres ut fra situasjonen. Jeg mener at 

vi gjør det hele tiden. Man må ikke bli så stiv at man ender opp med dumme løsninger bare 

fordi man må følge reglene. Men i all hovedsak opplever jeg at det er en betydelig 

profesjonalisering. Og et HR-system som er veldig velfungerende og som er veldig til hjelp, 

det er styrket opp og blitt mer profesjonelt de siste årene. Jeg er nok litt preget av det akkurat 

nå for tiden, fordi jeg har flere eksempler rundt meg på at et godt og profesjonelt regelverk 

ikke må være til hinder for at man tar situasjonen i betraktning. Hovedbudskapet er at det er 

blitt mye mer proft. Og det tjener Armering på fordi vi får bedre folk. (Henning, 

avdelingsleder, Armering). 

Armering har besluttet at de skal ha konkurranse om lederstillinger. I dette tilfellet har ikke 

rekrutteringsprosessen resultert i noen eksterne kandidater de interne kandidatene kan måles 

mot. Dermed har det ikke vært en konkurranse. Disse rekrutteringsprosessene har vært 

uavklart i en lengre periode. Standardiseringen virker i dette tilfellet mot hensikten om å 

effektivisere rekrutteringsprosessen. Armering har pålagt seg selv et regelverk i den hensikt å 

ha gode og effektive rekrutteringsprosesser som gir gode ledere. Men ved å overholde reglene 

uten å ta situasjonen i betraktning ender de, i hvert fall i Hennings tilfelle, opp med en 

ufleksibel og ineffektiv rekrutteringsprosess. Avdelingsleder er dessuten, ifølge Anne fra HR, 

en stilling det er vanskeligere å rekruttere til enn gruppeleder. Når Henning forklarer at hans 

kollegaer ønsker stillingene permanent er frustrasjonen deres svært forståelig.  Det som 

derimot er mindre forståelig er at prosessene trekkes ut i håp om ekstern konkurranse. 
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7.4 Oppsummering 

Hvor standardisert eller uformell er rekrutteringsprosessen? 

Armering har etablert en bestemt fremgangsmåte for rekruttering av ledere. Hensikten er å 

gjøre rekrutteringsprosessen effektiv, sikre gode kandidater gjennom en bred utlysning (både 

internt og eksternt) og at alle kandidater føler seg ivaretatt og rettferdig behandlet. Bedriftens 

omdømme som arbeidsgiver er viktig fordi det er utstrakt samarbeid i bransjen og man vil 

ofte møte eksterne kandidater hos kunder eller konkurrenter. HR ivaretar flere funksjoner i 

rekrutteringsprosessen. Hun tar hånd om det praktiske og administrative, og letter dermed 

arbeidsmengden til rekrutterende leder. HR representerer en kvalitetssikring gjennom sin 

erfaring med rekruttering og intervjuing av kandidater. I tillegg har HR oversikt over hele 

organisasjonen. Dette brede perspektivet gjør at hun kan vurdere andre lederstillinger eller 

karriereveier for interne kandidater som få avslag. Det brede informasjonsgrunnlaget den 

standardiserte rekrutteringsprosessen gir, har også blitt brukt som begrunnelse i forhandling 

av vilkårene for stillingen.  

Den standardiserte rekrutteringsprosessen begrenser samtidig lederens mulighet til å bruke 

forfremmelse som en belønning til dyktige interne kandidater, det har lederne i Betong har 

større mulighet til. Hennings situasjon viser at en omfattende rekrutteringsprosess kan virke 

avskrekkende på noen interne kandidater som ikke er komfortable med å utsette seg for 

konkurransen det innebærer. Det illustrerer samtidig at kandidatene er følelsesmessig 

involvert i rekrutteringsprosesser, og dermed behovet for å gi konstruktive tilbakemeldinger 

til kandidatene.  

Mens Armering representerer en ganske standardisert rekrutteringsprosess, har Betong hatt en 

langt mer uformell rekrutteringsprosess. To av rekrutteringsprosessene jeg ble fortalt om i 

Betong må kunne sies å være rene interne forfremmelser. I begge tilfellene hadde 

rekrutterende leder tatt direkte kontakt med kandidaten, uten at andre medarbeidere fikk 

mulighet til å søke på stillingen. Til tross for at rekrutteringsprosessen av gruppeledere i 

Betong har vært mindre definert later det til at den ideelle prosessen i Betong er tilnærmet lik 

den i Armering. Den tredje rekrutteringsprosessen jeg ble fortalt om i Betong nærmet seg den 

standardiserte rekrutteringsprosessen Armering har etablert. Dermed virker det som at Betong 

går i retning av en lignende prosess som Armering, men er kommet kortere i etableringen av 

rutiner.  
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8 Vurderingsverktøy i 

rekrutteringsprosessen 

Både Armering og Betong benytter seg, i ulik grad, av vurderingsverktøy for å vurdere 

kandidater til mellomlederposisjoner. Fordi Betong primært har hatt uformelle 

rekrutteringsprosesser av gruppeledere har de i liten grad benyttet vurderingsverktøy. De har i 

større grad basert seg på lederens vurdering av kandidatenes egnethet til stillingen. Armering, 

derimot, har bestemt at personlighetsanalyse og caseoppgaver, samt intervju skal inngå i alle 

lederrekrutteringer.  

Det første intervjuet i rekrutteringsprosessen i Armering har, som nevnt, rekrutterende leder 

mulighet til å gjennomføre slik han eller hun mener er hensiktsmessig. HR har riktignok gitt 

noen retningslinjer, men siden HR ikke er tilstede i den første runden er det opp til 

rekrutterende leder hvor strukturert intervjuet blir. Finaleintervjuet later til å være strukturert 

av caseoppgavene og diskusjonen av personlighetsprofil, samt eventuelle referanser.  

8.1 Personlighetsanalyse 

Mange av informantene kalte det personlighetstest, men en informant påpekt at man ikke 

skulle kalle det en test lenger. Begrunnelsen var at det ikke er en test hvor man kan få rett 

eller galt, men en analyse av personligheten. Likevel brukte flertallet av informantene mine 

begrepet personlighetstest.  

Else, i Armering, sier at personlighetsprofilen har vært en bekreftelse på hva hun selv har 

tenkt på forhånd, og at det gir en trygghet, en faglig back up som gir mulighet til å diskutere 

det med kandidaten. Personlighetsprofilen blir altså brukt som et utgangspunkt for å diskutere 

styrker og svakheter. 

Jeg var faktisk ganske overrasket over at de traff så godt, den informasjonen jeg fikk fra byrået 

som gjorde personlighetstest, tilbakemeldingsintervju og referansesjekk. Beskrivelsen de ga av 

de to som ble avdelingsledere var som om jeg skulle gjort det selv. Jeg synes det var en 

vurdering som stemte med de to kandidatene jeg kjente, og da følte jeg at det stemte for de 

andre kandidatene også. (Else, avdelingsleder, Armering) 
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At personlighetsprofilen brukes som et utgangspunkt for en videre samtale om kandidatens 

styrker og svakheter og hvordan de vurderes mot stillingen er i tråd med funnene fra Difis 

rapport (Botn og Lervik 2012). Difi-rapporten fant også at en av hovedbegrunnelsene for å 

benytte seg av personlighetsanalyse var økt legitimitet i avgjørelsene. Fredrik, i ledelsen i 

Armering, er derimot usikker på om personlighetsanalyse bestandig er en god ting. Han 

mener at det kan fungere som ”ryggdekning”. Ved å bruke eksterne byråer sikrer man at det 

har vært en kvalitetssikret prosess fordi man da er trygg på at noen andre har vurdert 

kandidaten. I tilfelle det skulle bli en feilansettelse har man noen andre å peke på. 

Av og til bruker man byråer for å sikre at man har hatt en kvalitetssikret prosess. Det kan 

nesten bli ryggdekning, hvis det går feil så kan man si at det var de som ikke gjorde en god 

nok jobb. Det kan fort bli en ryggdekning, du har sikret at det er noen andre som mener det om 

kandidaten så da er det sikkert greit. (Fredrik, ledelsen, Armering) 

Slik sett kan bruk av personlighetsanalyse øke legitimiteten til beslutningen, men først og 

fremst for å gi inntrykk av kvalitetssikring. Dermed er det viktig at personlighetsanalysen 

tilfører noe til rekrutteringsprosessen utover tilsynelatende legitimitet. Anne, i HR-avdelingen 

i Armering, mener at personlighetsanalysen har en annen funksjon. Hun mener den kan virke 

motiverende for kandidatene. 

Jeg opplever at det har vært en motivasjonsfaktor, fordi den analysen gir de så mye 

tilbakemelding på dem selv. Når man har vært i en organisasjon en stund så er man litt 

beskjeden. Nordmenn er litt beskjedne på å selge inn seg selv. Så en tilbakemelding på hvilke 

styrker man har, hvilke områder man kan bli enda bedre på, er en stor fordel å ha inn i en 

finale. Da vet man, ”Det er jeg god på og det skal jeg spille på, dette kan jeg bli bedre på og da 

vet jeg det i hvert fall”. Det styrker deg som kandidat. Det er ikke en fasit på hvem som er 

hvem. Men som leder er man nødt til å vite, ”Hvem er jeg, hva er jeg veldig god på og hva kan 

jeg spille på, hva kan jeg bli bedre på og hva kan jeg fokusere på”. (Anne, HR, Armering). 

Anne argumenter for at personlighetsprofilen er nyttig for kandidatene. Hun mener det er 

nyttig for kandidatene å bli bevisst sine egne styrker og svakheter. Det er noe man ikke tenker 

så mye over når man har jobbet lenge i samme organisasjon. Dermed argumenterer hun for at 

personlighetsprofilen tilfører noe til rekrutteringsprosessen både for organisasjonen og for 

kandidatene. I tillegg mener hun det er avgjørende at ledere kjenner seg selv, sine styrker og 

begrensinger. Didrik, avdelingsleder i Betong, argumenterer for personlighetsanalyser i 
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rekruttering av ledere på samme måte som Anne i Armering. Personlighetsprofilen er viktig 

for ledere fordi ledere er nødt til å kjenne sine begrensninger.   

Gunnar tok en personlighetsprofil, og det ble egentlig bare brukt for å avstemme forholdene, 

er dette riktig? Og så er det en bevisstgjøring av egenskapene til Gunnar, at han også vet og 

blir bevisst på sine utfordringer. Man har mange situasjoner vi kommer oppi hvor de og de 

egenskapene kanskje er noe vi må trene på, og da er det viktig å være klar over at her er det 

noen svakheter hos meg. Og vica versa, er her har jeg kanskje noen styrker. (…) Jeg tror at det 

egentlig er en hyggelig sak for de aller fleste. Det er ikke noe vanskelig i det hele tatt. Og som 

gruppeleder så skal du tåle å bli litt avkledd, du skal gå litt utenfor komfortsonen din. Takler 

du ikke det, så er du antakelig ikke rett person til jobben. (Didrik, avdelingsleder, Betong) 

I Betong har bruken av personlighetsprofil vært mindre utbredt. Kun én av 

rekrutteringsprosessene jeg ble fortalt om hadde gjort bruk av en slik test. Også i Betong ga 

personlighetsprofilen et utgangspunkt for å diskutere styrker og svakheter ved kandidaten. 

Berit i HR kalte det et samtaleverktøy. Didrik mener at de egentlig burde bruke resultatene av 

profilen for å legge til rette for videre utvikling, for eksempel gjennom lederkurs. Videre 

forteller flere av informantene i Betong at det nå er bestemt at de skal bruke 

personlighetsanalyse i alle ansettelser. Didrik gir uttrykk for at det bør prioriteres i 

rekruttering av nøkkelposisjoner, men han er usikker på hvorvidt det er nødvendig i alle 

ansettelser. 

Hensikten med analysen er å gi en indikasjon på hvem som kan fungere i det eksisterende 

teamet i avdelingen. Den gir også et blikk på hvilke utfordringer vedkommende kan ha. Gry 

forklarer at de må forholde seg til kandidatens svakheter. Når hun er klar over utfordringene 

er de i bedre stand til å håndtere dem. 

Så lenge jeg tror at han vil fungere i det teamet, og vi har snakket om hva som kan bli hans 

utfordringer. Jeg er klar over hva som kan bli hans utfordringer og har fokus på det. Ikke at 

han kommer til å endre seg, for det tror jeg ikke, men det handler om hvordan vi forholder oss 

til de problemene så er det helt greit. (Gry, avdelingsleder, Armering). 

Gry påpeker at hun ikke forventer at kandidaten skal forandre sin personlighet. Men fordi hun 

er klar over utfordringene kan hun forholde seg til dem og kanskje være bevisst på å støtte 

han på områder hvor han har svakheter. 



78 

 

8.2 Caseoppgaver 

Caseoppgaver kan innebære flere ulike fremgangsmåter. Hovedregelen er at kandidaten 

presenteres for en eller flere problemstillinger som er relatert til stillingen. For eksempel kan 

spørsmålet være relatert til en personalkonflikt. Kandidaten skal deretter svare på hvordan den 

ville løse problemstillingen. Hensikten er at kandidaten kan forklare hva han eller hun tenker 

om utfordringen og hvordan hun eller han ville håndtert den. Armering har bestemt at 

caseoppgaver skal inngå i alle lederrekrutteringer. Det er derimot ikke tilfelle for Betongs del. 

Jeg spurte likevel informantene i Betong om det ble brukt i rekrutteringsprosessen og hvilke 

erfaringer de hadde med verktøyet. Det var kun HR som hadde erfaring med en slik oppgave.  

I Armering ble caseoppgaven gitt noen dager før finaleintervjuet. Kandidatene skulle levere 

en presentasjon etter en mal i forkant av finaleintervjuet. Malen gjør det, ifølge David, 

avdelingsleder i Armering, enklere å sammenligne kandidatene.  

Alle kandidatene ble bedt om å lage en presentasjon etter en standardmodell, hvor de 

presenterte seg selv og hvordan de vil gå inn rollen som avdelingsledere. Å sette opp en sånn 

presentasjonsmal gjør at du kan sammenligne ganske bra. Hva de står for og hvordan de vil 

passe inn. Det er lagt opp mye til at kandidatene skal by på seg selv i rekrutteringsprosessen. 

Det gjør at du får et godt inntrykk av kandidaten. (David, avdelingsleder, Armering) 

En standardisert presentasjonsmal sørger for at rekrutterende leder kan vurdere alle 

kandidatene ut fra de forhåndsbestemte dimensjonene. Samtidig påpeker David at 

kandidatene må by på seg selv. Dermed gir caseoppgaven også kandidatene mulighet til å ta 

styring i intervjuet. Slik kan caseoppgaver gi en trygghet til kandidaten fordi de har noe mer 

håndfast å forberede seg på før intervjuet. Slik senkes kanskje spenningsnivået litt og 

kandidatene klarer å vise frem flere sider av seg selv. 

Caseoppgaver kan, derimot, også brukes for å se hvordan kandidaten håndterer det uforutsette 

og problemløsning på kort tid. I Betong var det, som nevnt, kun Berit fra HR som hadde 

erfaring med caseoppgaver i rekrutteringsprosessen. Hun fortalte om en mindre tidkrevende 

metode, hvor kandidaten fikk caseoppgaven på intervjuet. Deretter fikk han eller hun litt tid til 

å forberede seg alene. Forberedelsestiden kan variere, alt fra fem minutter til en halvtime.  

Du får kanskje se hvordan personen håndterer ting den ikke er forberedt på, hvordan personen 

håndterer det å løse en utfordring. Kandidaten får en brief også får de sitte og forberede seg 
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litt. Da får vi se hvordan de tenker på den konkrete caseoppgaven som er relevant for den 

oppgaven eller rollen. (Berit, HR, Betong). 

Med denne fremgangsmåten er hensikten at kandidaten skal fortelle hvordan den tenker om 

en konkret problemstilling man kan stå overfor stillingen, samtidig som det viser hvordan 

kandidaten håndterer et problem med kort forberedelse. Det kan gi kandidaten et stressende 

element i en allerede stressende situasjon. Det kan derfor gi en indikasjon på hvordan 

kandidatene håndtere stress.  

Anne, i HR i Armering, opplever at caseoppgaver er en måte å få mer informasjon om 

kandidatene. De får se hvem som virkelig klarer å sette seg inn i rollen og se 

problemstillingene fra ulike perspektiver. Arbeidsgiver får i tillegg mulighet til å stille 

konkrete oppfølgingsspørsmål der kandidaten virker usikker eller de ønsker å utfordre på 

noen spesielle områder. Caseoppgaven gir kandidaten mulighet til å ta styring i intervjuet. Det 

blir raskt tydelig hvem som utnytter rommet problemstillingene åpner for. Else mener det er 

viktig at de griper muligheten til å være mer aktive i intervjuet for å vise hvordan de vurderer 

reelle utfordringer.   

Flere av informantene i Armering mener at caseoppgaven gjør det enklere å se forskjeller 

mellom kandidatene. Cathrine opplevde hun tydelig kunne se hvilke kandidater som hadde 

gjennomtenkte og reflekterte løsninger og synspunkter på problemstillingene, særlig de som 

var rettet mot ledelse. Noen av kandidatene ble ”for lette”. Cathrine sier at de fikk se hvilke 

perspektiver kandidatene mente var relevante. 

Vi brukte også en caseoppgave, der kandidaten fikk en del problemstillinger som var helt 

relevant for stilling som de forberedte seg på og som de presenterte i finaleintervjuet. Det var 

veldig nyttig. Vi hadde et førstegangsintervju, så vi fikk det vanlige intervjuet og. Men 

gjennom den presentasjonen fikk vi se veldig mange flere sider av kandidaten. De fikk snakke 

om ting som var aktuelt for stillingen. ”Hva gjør du hvis, hvordan tenker du. Blant annet det 

med kulturer og endringer og endringsledelse. Hvordan få folkene med deg osv”. De 

spørsmålene gjorde at vi fikk et bilde av hvordan de kunne tenke seg å håndtere en situasjon 

som var helt konkret i avdelingen. Da så vi forskjellighet i kandidatene. Hvor reflekterte de 

var, særlig det med ledelse, hva ser man egentlig. ”Hvis du ikke har nok jobb på avdelingen 

din, hva gjør du, hvordan tenker du? Hva setter du i gang?” Der var det noen som ble veldig 

lette. Veldig enkle løsninger og noen hadde mer hold i det de sa. Det viste kandidatene på en 

annen måte. Fikk frem litt mer forskjellighet. Samtidig fikk vi testet dem på litt krevende 

situasjoner i deres avdeling som om de var avdelingsleder. Det var nyttig, vanlig 
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intervjuspørsmål kan man lære seg til å svare på. Men her var det noe helt konkret. Og de 

måtte forberede seg, og bare det å se hvor alvorlig de tok det.  Det sier jo også noe om hvor 

lyst man har på jobben, hvilken innsats man legger i det. Noen var nesten ikke forberedt i det 

hele tatt, noen hadde forberedt seg veldig. Jeg tenker at det også sier noe om folk. Det ga oss 

et nytt perspektiv. (Cathrine, avdelingsleder, Armering). 

Caseoppgavene gir mulighet til å teste kandidatene i konkrete situasjoner som kan være reelle 

utfordringer i avdelingen eller gruppen. Dermed kan rekrutterende leder vurdere kandidatenes 

reaksjoner og løsninger på nokså realistisk grunnlag. 

Beate mener at det er avgjørende at gruppelederne kan tenke selv. De må kunne formidle 

planen for prosjekter og begrunne den til kunder. Caseoppgaven viser hvordan kandidatene 

presentere seg og problemstillingene. Beate sier at det viser hvordan kandidatene formidler 

meningene sine i en presset situasjon. Dermed får man et innblikk i hvordan kandidatene er til 

å formidle. Beate har bestemt seg for å bruke slike oppgaver i rekruttering til alle stillinger. 

Cathrine forklarer videre at caseoppgaven viste at kandidaten med mer erfaring var tydeligere 

og viste et engasjement for jobben som den andre kandidaten ikke klarte å få frem. 

Men i de problemstillingene hadde han en helt annet innfallsmetode. Han hadde mer hold i det 

som ble gjort og sagt. Han hadde vært med på en del av de samme situasjonene, han hadde 

erfaringer og var mye tydeligere. Den interne ble altfor lett. Og vi var jo flere på det intervjuet og 

vi var helt samstemte om det. Det drivet og lysten på jobben, virkelig kraften i det som kom frem 

var noe annet. Da ble den valgt. Og det har vært et bra valg. (Cathrine, avdelingsleder, Armering) 

Cathrine mener at caseoppgaven ga et nytt perspektiv på kandidatene. Hun nevner en rekke 

ulike tegn som gir et mer helhetlig bilde av kandidatene. Det viser at nytteverdien i 

caseoppgaver ikke bare handler om hva kandidaten formidler, eller hvilke løsninger de har på 

konkrete problemstillinger. Det handler også om hvorvidt kandidaten har forberedt seg godt, 

hvordan han eller hun formidler løsningene og om de klarer å formidle et engasjement for 

jobben samtidig. Anne, HR i Armering, mente det var utrolig viktig å vurdere om kandidatene 

var motivert for lederdelen av stillingen. Særlig i avdelingslederstillinger hvor kandidaten må 

være forberedt på at faget må legges bort.  

Henning fortalte at han ved minst tre anledninger hadde latt hvordan kandidatene svarte på 

caseoppgavene være avgjørende eller av stor betydning for hvem som ble tilsatt. 
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Det kan argumenteres for at caseoppgavene kandidatene i Armering løser i finaleintervjuet er 

en måte å teste et jobbutsnitt på, jamfør Kuvaas og Dysvik (2012: 88-89). Ifølge Kuvaas og 

Dysvik innebærer en test av jobbutsnitt at kandidatene prøver seg på sentrale arbeidsoppgaver 

i stillingen. Kandidatene presenterer sine løsninger på og fortolkninger av problemstillinger 

og utfordringer som er relevant for stilling. Caseoppgavene er riktignok mer teoretiske enn for 

eksempel en prøveforelesning, men det gir arbeidsgiver et innblikk i hvordan kandidaten 

tenker om for eksempel ledelse av endringer. Kandidaten kan peke på hvilke utfordringer som 

vil gjøre seg gjeldende og hvordan han eller hun vil håndtere dem. Igjen er det forskjeller 

mellom teori og praksis, men caseoppgaver vil gi arbeidsgiver mye informasjon om 

kandidatene på en rimelig og effektiv måte. Hvorvidt caseoppgavene fungerer som en test av 

jobbutsnitt vil være avhengig av om problemstillingene kandidatene skal vurdere er knyttet til 

sentrale utfordringer i stillingen. Informantene i Armering har i hvert fall gitt uttrykk for at 

caseoppgavene er knyttet til sentrale arbeidsoppgaver i stillingen.   

8.3 Evnetest  

Gry fortalte om en kandidat hun møtte for noen år siden da hun skulle ansette flere 

mellomledere. Hun inkluderte en ekstern kandidat fordi de ønsket å vurdere de interne 

kandidatene mot den eksterne konkurransen. Hun opplevde en dårlig magefølelse etter første 

intervju med den eksterne kandidaten. Da en evnetest avslørte at evnene var på høyde med en 

fireåring, konfronterte Gry kandidaten og lurte på hva slags forklaring han hadde på det. Han 

mente det var gjort sent på kvelden, han ville gjøre det raskt og at det var viktigere enn å gjøre 

det riktig. En slik innstilling står i sterk kontrast til det faglige fokuset i en rådgivende 

ingeniørbedrift. Dessuten kan feiltakelser, ifølge Gry, bli kostbart.  

Å tenke sånn er ikke særlig bra, fordi det er faktisk bedre å svare riktig enn å svare feil, fordi 

det kan bli dyrt. Det var en voksen mann på over 50 år som tilsynelatende hadde masse 

erfaring. Så de testene vi gjør har definitivt en funksjon, både for å bekrefte det du alt vet og 

på en måte virkelig få røyka frem det som trengs for ikke å gjøre feilansettelser. (Gry, 

avdelingsleder, Armering) 

En av testenes viktigste funksjon er slik Gry poengterer å redusere risikoen for feilansettelser. 

Feilansettelser er kostbart av flere grunner. For det første har organisasjonen brukt tid og 

ressurser på rekrutteringsprosessen. For eksempel bruker rekrutterende leder og HR tid på å 

gå gjennom søknader og besvare spørsmål over telefon. For det andre skal den ansatte lederen 
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ha lønn. For det tredje kan en dårlig eller feil leder påvirke medarbeidernes motivasjon og 

arbeidsinnsats negativ. Denne kostnaden er ikke like enkel å beregne, men den er like fullt 

reell. I både Armering og Betong er medarbeidernes arbeidsinnsats avgjørende for bedriftens 

inntjening. Hennings dilemma med den konstituerte lederen illustrerte dette poenget (se 

kapittel 6.2.3, Pendelen har svingt for langt).  

8.4 Oppsummering 

Hvilke instrumenter tas i bruk for å vurdere kandidater? For Armerings del er svaret er 

ganske enkelt personlighetsanalyse, caseoppgaver, strukturert intervju og i noen tilfeller 

kognitive tester. Betong har på sin side gjort bruk av personlighetsprofil og strukturert 

intervju i en rekrutteringsprosess, men basert seg på leders vurdering i andre tilfeller.  

Personlighetsanalysen blir brukt som et utgangspunkt for en samtale om kandidatenes styrker 

og svakheter. Det dreier seg delvis om en bevisstgjøring for både kandidatenes del og hvordan 

deres styrker og svakheter vil virke inn i lederstillingen. Caseoppgavene brukes for å teste 

kandidatene i relevante problemstillinger som gjør seg gjeldende i gruppen eller avdelingen. 

Det gir rekrutterende leder et innblikk i kandidatenes forståelse av lederrollen. Hensikten med 

vurderingsverktøyene er å redusere organisasjonens usikkerhet ved å innhente ulike typer 

informasjon om kandidatene. Dermed bidrar vurderingsverktøyene til å redusere risikoen for 

feilansettelser. 
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9 Forklaringer på hvordan de innretter 

rekrutteringsprosessen 

Først oppsummeres funnene fra de tre foregående kapitlene. Deretter diskuteres hvilke 

forhold og faktorer som kan forklare hvordan de to casebedriftene innretter sin 

rekrutteringsprosess. 

9.1 Kunnskapsbedrifter 

I kapittel 6 har jeg vist at bedriftene foretrekker å rekruttere interne kandidater til 

mellomlederroller. Utfordringen for de to kunnskapsbedriftene er, som mange av 

informantene har påpekt, at rådgivende ingeniører først og fremst er faglig interessert. Det kan 

derfor være vanskelig å finne kandidater til mellomlederposisjoner, særlig lederstillingene 

som krever at det faglige blir lagt nesten helt vekk. Både Armering og Betong er helt 

avhengig av at medarbeiderne er faglig dyktige rådgivere. Det bidrar til å vinne prosjekter og 

utføre arbeidsoppgavene. Samtidig er mellomlederrollen en viktig rolle fordi de tar vare på 

medarbeiderne i bedriften. Didrik i Betong mener det er viktig at organisasjonen oppfordrer 

de rette medarbeiderne til å utvikle seg i lederretningen.  

Det fremstår som et paradoks at bedriftene ønsker interne kandidater til å overta 

lederposisjonene, men likevel fremkommer det at organisasjonene gjør lite for aktivt å utvikle 

dem i retning av lederroller. En forklaring er at de mener forberedelse til lederroller er 

integrert i andre arbeidsoppgaver eller roller. For eksempel ble prosjektlederrollen sett på som 

en treningsarena for senere lederansvar. Altså vil utviklingen skje gradvis og indirekte. En 

annen forklaring er at organisasjonen ikke har tatt innover seg at intern rekruttering er et 

strategivalg med konkrete konsekvenser. Ifølge Grimsø (2004:61) krever intern rekruttering at 

bedriften aktivt følger opp medarbeiderne for å legge til rette for utvikling. Informantene i 

både Armering og Betong gir uttrykk for at medarbeidersamtaler er en arena hvor 

medarbeiderne kan gi uttrykk for sine ønsker om karriereutvikling. Det er vel og bra, men i 

lys av at medarbeiderne for det meste er faglig interessert, hva skjer hvis ingen av 

medarbeiderne i en avdeling uttrykker ønske om å utvikle seg mot lederrollen.  

Konsekvensen kan bli at organisasjonen ender med å forfremme interne kandidater som ikke 

er motivert for lederansvaret. Det har tidligere vært vanlig i bransjen, flere av informantene 
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har fortalt at tradisjonelt ble den faglig dyktigste leder. Det var som regel måten man fikk 

anerkjennelse og høyere lønn. Den indirekte måten å utvikle medarbeiderne i retning av 

mellomlederrollen må sies at så langt ikke gitt veldig mange lederemner i bedriftene. At 

informantene mener det er vanskelig å finne kandidater til lederstillinger illustrerer nettopp 

det. Flere av informantene har videre fortalt om ledere som har gått tilbake til faglige 

stillinger fordi de ikke ønsket personalansvaret som følger med stillingen. Slik sett kan 

standardiseringen av rekrutteringsprosessen sees som et uttrykk for organisasjonens behov for 

å vurdere hvorvidt kandidatene virkelig er motivert for lederansvaret i mellomlederrollen. 

Alternativt må organisasjonen, til tross for at de foretrekker å utvikle ledere internt, lete i det 

eksterne arbeidsmarkedet etter ledere, med alle de fordeler og ulemper det medfører. Et funn i 

denne oppgaven er at det er mulig å få økt ansvar og lønn gjennom bytte av organisasjon. Den 

eksterne kandidaten Gry, i Armering, tilsatte manglet erfaring på en rekke områder, men han 

ble likevel tilsatt. Det strider dermed imot Bidwell og Mollicks (2015: 1631-1633) teori om at 

ekstern mobilitet innebærer en sideveis forflyttning. Samtidig må det poengteres at dersom 

Gry hadde hatt flere kandidater å velge mellom kan det hende at hun ville valgt annerledes. På 

en annen side har et gjennomgående funn vært at rådgivende ingeniører er glad i fag og det er 

få som ønsker å bli ledere. Det er derfor sannsynlig at det ofte vil være få søkere til 

mellomlederstillinger, både interne og eksterne. Videre følger det at kandidatene gjerne har 

lite eller ingen erfaring fra en tradisjonell lederrolle i bedriftshierarkiet. De kan derimot, 

gjerne ha erfaring fra prosjektlederrollen. Ut fra det er det sannsynlig at ekstern mobilitet i 

den rådgivende ingeniørbransjen kan innebære steg oppover i bedriftshierarkiet.  

9.1.1 Behov for flere karriereveier 

En av de viktigste grunnene til å rekruttere mellomledere internt i bedriften er, ifølge mine 

informanter, at det synliggjør mulighetene man har for karriereutvikling i bedriften. Med tiden 

har det utviklet seg en forståelse for at den sterkeste fagpersonen ikke nødvendigvis er den 

beste lederen. Denne forståelsen må også sees i sammenheng med at organisasjonene har 

vokst og med organisasjonens størrelse har også kompleksiteten vokst. Kravene til 

mellomlederne er blitt flere og de må ha kunnskap om langt mer enn faget, 

økonomiforståelse, markedsforståelse, lover og regler for permisjoner og sykefravær er noen 

av områdene mellomlederne må ha kunnskap om.  
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Selv om den faglig sterkeste som regel ikke lenger blir forfremmet til leder, har disse 

personene fremdeles behov for karriereutvikling og anerkjennelse fra ledere og kollegaer, 

både i form av økonomisk belønning og ansvar. Armering og Betong har altså behov for mer 

enn ett karrieresystem. Cathrine viser tydelig at Armering ikke lenger ønsker å forfremme 

interne kandidater til lederstillinger hvis de ikke er motivert for lederansvaret. Samtidig 

påpeker hun behovet for en alternativ karrierevei for faglig dyktige medarbeidere som ønsker 

å utvikle seg innen faget. Slik sett verdsetter Armering de faglige ressursene som er 

avgjørende for bedriftens overlevelsesevne.  

Hvem var det som ble ledere før? Det var jo ofte den flinkeste fagpersonen som ble satt i en 

lederstilling som ikke hadde noen interesse av det i det hele tatt. Han synes ofte det var en pest 

og en plage, men det var en måte å få høyere lønn på. Det er slutt det på. Det kan godt være en 

kjempegod fagperson som kan tjene like mye som en avdelingsleder. Fordi det faktisk er så 

viktig for oss. Noen synes at det kan være rart å tenke sånn, men jeg synes at det er viktig. For 

det er også en karrierevei, og en veldig tydelig karriervei i Armering. Jeg synes det er veldig 

viktig at vi er tydelige på at man er rådgivende ingeniørbedrift, og at hovedfokuset er at du er 

god på det vi gir råd på. Derfor er det viktig i en rådgivende ingeniørbedrift at man har flere 

mulige karriereveier. Det er ikke den eneste karriereveien å bli leder. Det er faktisk en 

fagspesfikk karriervei også. (Cathrine, avdelingsleder, Armering) 

Den fagspesifikke karriereveien i Armering kan sees som en strategi for å unngå forfremmelse 

av interne kandidater til lederstillinger som ikke er motivert for lederansvaret. Samtidig 

påpeker Cathrine at det er viktig å belønne medarbeidere som bidrar til kjernevirksomheten, 

nemlig kompetent rådgivning.  

9.1.2 Faglig interessant versus økonomi 

På en annen side kan det faglige fokuset overskygge bedriftens behov for tjene penger. Det 

kan knyttes til tema om spenningen mellom forretningsmessige hensyn og faglige og 

profesjonelle verdier i litteraturen om kunnskaps- og profesjonsbedrifter (Blau 1984, 

Alvesson 2004: 155). Blau (1983) fant at de ansatte i arkitektkontorer var mest interessert i å 

følge opp faglige verdier og samtidig realisere egne estetiske ideer. Ledelsen i 

arkitektfirmaene var langt mer opptatt av å sikre en god inntjening. De var villige til å nedtone 

estetiske eller sosiale hensyn for å sikre god lønnsomhet i de enkelte prosjektene eller for å 

tilfredsstille byggherrens krav.  
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Prosjektene og arbeidsoppgavene medarbeiderne opplever som mest interessante er ikke 

nødvendigvis de som gir bedriften mest økonomisk inntjening. En viktig lederoppgave er 

dermed å balansere medarbeidernes behov for interessante og utviklende arbeidsoppgaver og 

prosjekter og bedriftens behov for lønnsomhet. I rekruttering av mellomledere gjør det seg 

gjeldende ved at det stilles større krav til kandidatenes strategi- og markedsforståelse. 

Gjennom caseoppgaver hvor kandidaten kan presentere sin forståelse og løsninger på slike 

problemstillinger kan organisasjonen teste kandidatens forståelse av utfordringen. Dermed 

kan de reduserer risikoen for å ansette en kandidat som vil fokusere for mye i den ene eller 

den andre retningen.  

9.2 Organisasjonsstørrelse  

Bedriftenes størrelse er naturligvis en viktig faktor for hvordan bedriftene har valgt å innrette 

sin rekrutteringsprosess. Armering som er en stor bedrift i norsk sammenheng, vil 

nødvendigvis ha et større behov for å systematisere sine beslutningsprosesser og rutiner. 

Formålet er effektive beslutninger basert på organisasjonens overordnede strategi. Overført til 

rekrutteringsprosessen innebærer det at det er vanskeligere å ha oversikt over potensielle 

interne kandidater. Dermed er det behov for standardisering av rekrutteringsprosessen.  

Den standardiserte rekrutteringsprosessen av ledere i Armering ble besluttet relativt nylig. 

Sett i sammenheng med at Armering er en stor bedrift er det på et vis overraskende at de ikke 

har standardisert rekrutteringsprosessen tidligere. En forklaring på det er at organisasjonen har 

vokst gjennom mange oppkjøp de siste 15 årene. Det har vært en gradvis vekst hvor 

organisasjonen i lengre tid har gjort lite for å integrere de oppkjøpte virksomhetene. Slik sett 

har rekrutteringsprosessen også vært et område hvor Armering har vært ”umoden som stor 

organisasjon”, som Fredrik i ledelsen kalte det.  

Når bedriften vokser, ansettes personell som blir spesialister på ulike funksjoner. Straks en 

bedrift får en egen HR-avdeling vil alt i forbindelse med lønn, arbeidsvilkår og ansettelser bli 

mer systematisert. Det ser man tydelig tegn til i Betong. Da HR-avdelingen ble utvidet fra én 

rådgiver til to, ble de mer involvert som en støtte i rekrutteringer. Rekrutteringsprosessen i 

Betong går som følge av det i retning av standardisering. 

At Betong også går i retning av mer standardisering i rekrutteringsprosessen kan forklares 

med det DiMaggio og Powell (1983: 151) kaller mimetisk isomorfisme. Mimetisk 
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isomorfisme innebærer at organisasjoner etterligner andre organisasjoner i bransjen som de 

anser for å være mer legitime eller vellykkede. Rekrutteringsprosessen er preget av 

usikkerhet. Betong har valgt å rekruttere interne kandidater til mellomlederstillinger delvis 

fordi det er mindre risiko å velge dem fordi organisasjonen kjenner deres prestasjoner. Når 

Betong velger å åpne for eksterne kandidater øker risikoen for å gjøre feilansettelser fordi de 

har mindre informasjon om dem og deres prestasjoner. Ifølge DiMaggio og Powell (ibid.) er 

mimetisk isomorfisme en reaksjon på usikkerhet. Det er ikke nødvendigvis en bevisst strategi, 

men kan skje som en følge av rekruttering av nye medarbeidere eller ledere. Det kan også skje 

gjennom bruk av konsulentselskaper. Det er kun noen få år siden Betong etablerte HR-

avdelingen, før det har de kjøpt tjenester av konsulentselskaper når det har vært behov for 

støtte i rekrutteringsprosesser. Ettersom Betong vokser ønsker bedriften å anerkjennes som en 

viktig aktør i bransjen, men de er fremdeles mye mindre enn mange av de rådgivende 

ingeniørbedriftene i bransjen. I lys av dette kan Betongs bevegelse mot standardisering i 

rekrutteringsprosessen sees som en måte å øke bedriftens legitimitet som stor bedrift. 

Etablering av HR-avdeling og økt standardisering i rekrutteringsprosessen blir dermed en 

demonstrasjon av at Betong er større enn før og fortjener en plass ved bordet sammen med 

”storebrødrene”. 

Videre må organisasjonen være av en viss størrelse for at det skal være gevinster av å bruke 

tid og ressurser på å utvikle en standardisert rekrutteringsprosess. En bedrift som rekrutterer 

1-2 ledere i året vil nødvendigvis ha mindre utbytte av arbeidet som legges ned i utviklingen 

av rekrutteringsprosessen. Betong er en mellomstor bedrift som noen år vil rekruttere ingen 

ledere, andre år vil de ha behov for kanskje en til tre nye ledere. At Betong hadde såpass 

mange nylige rekrutteringsprosesser må sees i sammenheng med omorganiseringen. Siden 

Betong har nokså få lederrekrutteringer, er gevinsten av å standardisere rekrutteringsprosessen 

mindre.  

Ifølge Williamson og Cable (2003: 351) vil det tas for gitt at praksiser som er mye brukt er 

effektive. Dermed vil organisasjoner etterligne slike praksiser uten å evaluere dem. Det kan 

Betong argumenteres for at økt standardisering i rekrutteringer av ledere er en investering av 

ressurser organisasjonen ikke vil få gevinst av. I hvert fall ikke like store gevinster som 

Armering som vil spare mye tid på å ha oppsettet for lederrekruttering klart. I lys av dette kan 

det virke som at Betong har etterlignet mye brukte praksiser, som blir spesielt synlige når 

store bedrifter i bransjen bruker dem, uten å evaluere hvorvidt praksisen vil være effektiv 
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anvendt i en mindre organisasjon med andre forutsetninger. Det illustrer at mimetisk 

isomorfisme ikke nødvendigvis er en rasjonell reaksjon på usikkerhet. 

Likevel vil jeg poengtere at også Betong kan ha utbytte av å se rekruttering til alle bedriftens 

nivåer i sammenheng med bedriftens overordnede strategi. Men det er et poeng at de vurderer 

verktøyene og fremgangsmåten i rekrutteringer ut fra bedriftens strategi og forutsetninger. På 

den måten kan Betong utvikle rekrutteringspraksiser som bidrar til å rekruttere gode ledere og 

medarbeidere med en rimelig investering av tid og ressurser.  

9.3 Bedriftens omdømme 

For Armering er det et poeng at de fremstår som en rettferdig og god arbeidsgiver både 

overfor omgivelsene og interne medarbeidere. Formålet er at bedriften har et godt omdømme, 

employer brand. Det er særlig HR som argumenterer for betydningen av employer branding. 

Selv om andre informanter også har påpekt at kandidater har fortalt at de opplever 

rekrutteringsprosessen som ryddig og Armering som profesjonelle. 

Vekten bedriften legger på omdømme kan sees i sammenheng med en generell 

profesjonskamp innen HR-feltet. Profesjonalisering innebærer at en gruppe søker å etablere 

seg som en profesjon. De ønsker å definere betingelsene og metodene for sitt arbeid for å få 

legitimitet og autoritet over et domene (DiMaggio og Powell 1983: 152). Employer branding 

later til å være et begrep som bidrar til HRs legitimitet som profesjon. Dersom arbeidsgivers 

omdømme får økt fokus, vil det styrke HRs posisjon internt.  Standardisering av 

rekrutteringsprosessen tydeliggjør også HRs rolle og funksjon i rekrutteringen. I den 

standardiserte rekrutteringsprosessen i Armering er HR nærmes uunnværlig. I Betong, hvor 

det har vært mer uformelle rekrutteringsprosesser, har rekrutterende leder i større grad avgjort 

hvilken rolle HR har spilt. I så måte kan vektleggingen av standardisering av 

rekrutteringsprosessen og bedriftens omdømme som arbeidsgiver være et eksempel på det 

DiMaggio og Powell (1983: 152) kaller normativ isomorfisme. Isomorfisme innebærer at 

organisasjoner etterligner andre organisasjoner som står overfor de samme omgivelsene 

(DiMaggio og Powell 1983: 149). Den primære kilden til normativ isomorfisme er nettopp 

profesjonalisering.  
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10 Konklusjon og videre arbeid 

Hvordan rekrutteres mellomledere i rådgivende ingeniørbedrifter? Armering har valgt å 

standardisere rekrutteringsprosessen av ledere. Gjennom intervju, caseoppgaver, 

personlighetsanalyse og et finaleintervju ønsker de et bredt informasjonsgrunnlag å vurdere 

kandidatene etter. Armering har videre besluttet at lederstillinger skal lyses ut både intern og 

eksternt. Det er rekrutterende leder som setter i gang rekrutteringsprosessen, men det er HR 

som driver den fremover. HR tar ansvar for den praktiske og administrative delen, for 

eksempel plassering av utlysning og kontakt med eksterne søkere. 

Betong har på sin side en mindre standardisert rekrutteringsprosess, i hvert fall på 

gruppeledernivå. To av tre rekrutteringsprosesser i denne undersøkelsen har vært uformelle 

forfremmelser av interne kandidater. Den tredje rekrutteringsprosessen viste derimot tegn til 

at Betong også går i retning av en mer standardisert rekrutteringsprosess av ledere. I den 

rekrutteringsprosessen ble det åpnet for interne og eksterne kandidater, og intervju og 

personlighetsanalyse ble benyttet for å vurdere kandidatene.  

Hva kan forklare hvordan bedriftene har innrettet sin rekrutteringsprosess? At begge 

bedriftene er kunnskapsbedrifter hvor det faglige fokuset gjør at få medarbeidere ønsker å 

utvikle seg til lederrollen, har bidratt til standardisering av rekrutteringsprosessen. Ettersom 

det har utviklet seg en forståelse for at den sterkeste fagpersonen ikke nødvendigvis er den 

beste lederen, har organisasjonene har utviklet et behov for å sikre at kandidatene er motivert 

for lederansvaret. Informasjonen samlet gjennom den omfattende rekrutteringsprosessen 

bidrar til å vurdere kandidatenes motivasjon og forståelse av rollen. Jeg har samtidig pekt på 

paradokset at organisasjonene foretrekker interne kandidater til å overta lederposisjonene, 

men gjør lite for aktivt å utvikle medarbeidere i retning av lederroller. Det later til at de ikke 

har tatt innover seg konsekvensene av strategivalget. Et viktig funn er derfor at bedriften bør 

utnytte ulike kanaler som allerede finnes i organisasjonen for å gjøre det enda tydeligere at 

ledelse også er en verdifull karrierevei for medarbeiderne og bedriften. Et eksempel er å 

utnytte potensialet i medarbeidersamtaler for tilrettelegge for medarbeidernes 

karriereutvikling.  

Videre har organisasjonene utviklet alternative karriereveier for å demonstrere at faget er 

avgjørende for bedriften. Slik kan organisasjonen belønne faglig dyktig medarbeidere uten å 
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plassere dem i bedriftshierarkiet. Samtidig trenger organisasjonen mellomledere som har 

forståelse for bedriftens behov for inntjening, men som ikke glemmer medarbeidernes faglig 

interesse og behov for faglig utvikling. I den omfattende rekrutteringsprosessen ønsker 

bedriftene å vurdere hvorvidt kandidaten har en forståelse for slike konflikter og hvordan han 

eller hun vil balansere behovene i det daglige arbeidet. 

Organisasjonens størrelse bidrar også til å forklare innretningen av organisasjonens 

rekruttreingsprosess. Det er en forutsetning at organisasjonen er av en viss størrelse for at den 

utvikler et behov for standardisering av prosesser slik at beslutninger er i tråd med 

organisasjonens overordnede strategi. Dessuten er gevinstene av standardisering av 

lederrekrutteringer større i organisasjoner hvor det er mange lederrekrutteringer i løpet av en 

viss tidsperiode. Videre har jeg pekt på at Betongs bevegelse mot standardisering kan 

forklares med mimetisk isomorfisme. Det kan sees som et ledd i å øke organisasjonens 

legitimitet som en viktig aktør i bransjen. 

En forklaring på at Betong har valgt en mer uformell rekrutteringsprosess er at rekrutterende 

lederen har større frihet i utvelgelsen og at det kan gjøres på en lite tidkrevende måte. En 

forfremmelse vil dessuten være en sterk tillitserklæring fra rekrutterende leder som viser 

kandidaten at han eller hun virkelig er ønsket i stillingen. 

Vekten på organisasjonens omdømme som arbeidsgiver, og dermed standardisering av 

rekrutteringsprosessen, kan forklares med normativ isomorfisme. Standardisering av 

rekrutteringsprosessen bidrar til å styrke HRs posisjon i rekrutteringssammenheng og dermed 

HRs stilling i organisasjonen. 

10.1  Oppsummering av funn 

Argumentene informantene har for å velge eksterne eller interne kandidater samsvarer stort 

sett godt med teorien presentert tidligere. Et argument for å velge interne kandidater at de 

kjenner bedriften og kulturen i avdelingen. Dermed kan de relativt raskt og enkelt være 

effektive i stillingen. Det er også mindre risiko ved å velge interne kandidater fordi 

organisasjonen har mer informasjon om deres prestasjoner. I tillegg kan intern rekruttering 

bidra til å etablere et karrieresystem som motiverer de enkelte medarbeiderne gjennom 

utsiktene til opprykk. 
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Argumentene for å velge eksterne kandidater er på sin side at de ikke kjenner den 

eksisterende kulturen og kan derfor tilføre noe nytt. Særlig i forbindelse med omstillinger kan 

bedriftene har behov for andre kvalifikasjoner enn det de allerede har i organisasjonen. I 

tillegg kan overgangen fra medarbeider til leder være vanskelig for interne kandidater å 

overkomme, de er bærere av den eksisterende kulturen på godt og vondt. Dessuten er mange 

medarbeidere mest interessert i faget sitt og har liten interesse av å være ledere.  

Både Betong og Armering foretrekker intern rekruttering til mellomlederstillinger på de 

nederste nivåene i bedriftshierarkiet. Det er likevel et ønske om en kombinasjon av ekstern og 

intern rekruttering. Eksterne kandidater må i utgangspunktet være vesentlig mer kvalifisert 

eller bidra med markedsrelasjoner for å utkonkurrere en intern kandidat. Samtidig har jeg vist 

at det er mulig å øke lønn og klatre i hierarkiet gjennom ekstern mobilitet i den rådgivende 

ingeniørbransjen.  

Argumenter for standardisering er at en standardisert rekrutteringsprosess kan være mer 

effektiv. Det er viktig for å sikre seg de spesielt gode kandidatene hvor det er større fare for at 

de kan bli plukket opp av andre bedrifter. En omfattende rekrutteringsprosess gir mye 

informasjon å vurdere kandidatene etter. Det er ikke sikkert en får den beste mellomlederen 

dersom vedkommende blir valgt ut etter en løpetur med topplederen. Videre kan 

informasjonen som fremkommer gjennom en standardisert rekrutteringsprosess gjøre det 

lettere å avvise interne søkere med henvisning til grundigheten i prosessen. Gjennom 

konstruktive tilbakemeldinger kan rekrutterende leder tydeliggjøre hvilke kvaliteter han eller 

hun verdsetter ved den interne medarbeideren, og slik sett anerkjenne vedkommende selv om 

han eller hun fikk avslag. Siden HR er involvert i alle lederrekrutteringer har HR oversikt 

over hele organisasjonen. Dette brede perspektivet gjør at hun kan vurdere andre 

lederstillinger eller karriereveier for interne kandidater som få avslag. HRs oppfølging av 

interne kandidater som får avslag er viktig fordi der større risiko for at disse medarbeiderne 

vil forlate organisasjonen få utvikle karrieren videre.  

Et annet argument dreier seg om bedriftens omdømme som arbeidsgiver. Altså det Ployhart 

(2006) kaller employer branding. Det kan gi et uheldig inntrykk overfor omverdenen og på 

eksterne kandidater om en får inntrykk av at stillingene besettes etter interne uformelle 

prosesser. Flere av de eksterne kandidatene kan bli aktuelle kandidater til stillinger på et 

senere tidspunkt. Da gjelder det å ha en ryddig prosess som gjør at de eksterne akseptere de 

valg som tas. Dessuten er den rådgivende ingeniørbransjen en bransje med utstrakt samarbeid. 
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Dermed er det stor sannsynlighet for at avslåtte kandidater møter organisasjonen i andre 

sammenhenger.  

Det er også et poeng at standardisering er lettere å få til i store bedrifter. Det kan dessuten gi 

større gevinst fordi større organisasjoner går gjennom flere lederrekrutteringer enn mindre 

organisasjoner. Videre kan informasjonen fra den omfattende rekrutteringsprosessen brukes 

som forhandlingskort når vilkårene for ansettelsen skal fastsettes.  

Argumenter for uformell rekruttering er, på sin side, at man i større grad kan være mer 

direkte i utvelgelsen av en intern kandidat som rekrutterende leder ser lederpotensial i. Det vil 

være en sterk tillitserklæring som viser kandidaten at han eller hun virkelig er ønsket i 

stillingen. Omfattende, formelle rekrutteringsprosesser kan dessuten virke avskrekkende for 

noen interne kandidater. Dermed risikerer bedriften at flinke interne kandidater ikke tør å 

søke. Alternativt kan interne kandidater som søker bli demotivert hvis de ikke får stillingen 

eller de kan forlate organisasjonen for å få karriereutviklingen de ønsker. Det illustrerer 

samtidig at kandidatene er følelsesmessig involvert i rekrutteringsprosesser, og dermed 

behovet for å gi konstruktive tilbakemeldinger til kandidatene. 

Hensikten med vurderingsverktøyene, som personlighetsanalyse og caseoppgaver, er å 

redusere organisasjonens usikkerhet ved å innhente ulike typer informasjon om kandidatene. 

Det er kostbart med feilansettelser. Og risikoen er større ved valg av eksterne kandidater, rett 

og slett fordi man har mindre informasjon om dem. Dermed bidrar vurderingsverktøyene til å 

redusere risikoen for feilansettelser. Caseoppgavene gir organisasjonen mulighet til å teste 

kandidatene i sentrale utfordringer i gruppeleder- eller avdelingslederrollen. 

Personlighetsanalysen gir mulighet til å avdekke uheldige sider ved kandidatene, samt 

bevissthet om kandidatenes styrker og svakheter.  

Hvilke instrumenter tas i bruk for å vurdere kandidater? For Armerings del er svaret er 

ganske enkelt personlighetsanalyse, caseoppgaver, strukturert intervju og i noen tilfeller 

kognitive tester. Betong har på sin side gjort bruk av personlighetsprofil og strukturert 

intervju i en rekrutteringsprosess, men basert seg på leders vurdering av interne kandidaters 

egnethet i andre tilfeller.  
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10.2  Videre arbeid  

Da intervjuene til denne oppgaven ble utført, hadde Betong akkurat ansatt en ny person som 

skulle jobbe med HR. Dermed kan man si at bedriftens kapasitet innen HR er doblet. Det kan 

være interessant å intervjue den nye personen og høre hennes synspunkter og erfaringer etter å 

ha jobbet snart et år i bedriften. Det vil også være interessant å undersøke om utvidelsen av 

HR-avdelingen har bidratt til å gjøre rekrutteringsprosessen mer standardisert. 

For å undersøke om funnene fra denne oppgaven kan gjelde flere bedrifter i den rådgivende 

ingeniørbransjen vil det være aktuelt å intervjue informanter i flere bedrifter i bransjen.  

Mine informanter var fra ledernivåer over mellomlederne. Perspektiver i denne oppgaven har 

vært fra rekrutterende leder. Det kunne vært interessant å se rekrutteringsprosessen fra 

kandidatenes perspektiv. Ved å intervjue mellomlederne som har blitt ansatt i disse 

prosessene ville det vært mulig å sammenligne deres oppfatning av hvordan prosessen 

foregikk med rekrutterende leders oppfatning. Det vil kunne gi grunnlag for å vurdere 

hvorvidt det er samsvar med funnene i denne oppgaven. Det vil også være mulig å utvide 

ytterligere ved å undersøke hvilke tanker medarbeiderne har om rekrutteringsprosessene av 

ledere.   

Det kan også være spennende å intervjue kandidatene som fikk avslag i 

rekrutteringsprosessene. Slik kan man avdekke deres opplevelse av rekrutteringsprosessen, 

som for eksempel i hvilken grad de følte prosessen var rettferdig og standardisert. 

I arbeidet med oppgaven har jeg sett at overgangen fra intern medarbeider til leder er 

krevende. Det kunne vært interessant å studere hvilke strategier slike ledere tar i bruk for å 

håndtere overgangen. I overgangen er det en rekke sosial og praktiske aspekter å forholde seg 

til. For eksempel kan lederen stå i fare for å favorisere medarbeidere den samarbeidet tett med 

eller kom spesielt godt over ens med. Lederen har et behov for å distansere seg fra rollen som 

medarbeider, men vil fremdeles ha relasjoner til medarbeiderne. Det byr på en krevende og 

sosiologisk interessant balansegang.  

Videre har det også blitt poengtert noen særegne utfordringer for konstituerte ledere. Hvilke 

konsekvenser har det for lederrollen sett fra medarbeidernes perspektiv eller sett fra den 

konstituerte lederen? Har det betydning hvilket nivå den konstituerte lederen befinner seg på? 
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Hvilken innvirking har det når konstituerte ledere er midlertidige over lang tid? Disse 

spørsmålene kan være interessante å forfølge. 
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Vedlegg 1 Informasjonsskriv 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 "Rekruttering av mellomledere i rådgivende ingeniørbedrifter" 

Bakgrunn og formål 
Dette er mitt mastergradsprosjekt i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved 
Universitetet i Oslo. Formålet med studien er å undersøke hvordan mellomledere i rådgivende 
ingeniørbedrifter rekrutteres. Jeg ønsker å forstå hvordan disse bedriftene i praksis går frem for å 
finne egnede kandidater og hvordan de bedømmer kandidatene. Gjennom intervjuer ønsker jeg å 
utvikle en forståelse av rekrutteringsprosessen, både når bedriften søker eksternt og når bedrifter 
velger å utvikle ledere internt.  

For å undersøke overnevnte spørsmål ønsker jeg å snakke med personene i bedriftene som er med i 
rekrutteringsprosessen. Det kan variere i ulike bedrifter, men utgangspunktet er personalavdelingene 
og overordnede ledere.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Deltakelse innebærer et intervju med omtrent én times varighet. Intervjuet vil finne sted der det er 
praktisk gjennomførbart for deg. I tillegg er det ønskelig om jeg kan få tilgang til relevante 
dokumenter som brukes i rekrutteringsprosessen. I løpet av intervjuet vil jeg stille spørsmål om 
hvordan dokumentene brukes og hvordan du oppfatter dem. Spørsmålene vil i hovedsak omhandle 
rekrutteringsprosessen, hvilke arbeidsoppgaver som gjøres i forbindelse med denne prosessen, 
hvordan kandidatene vurderes, hvilke interne rekrutteringskanaler som eksisterer og hvordan 
kandidater til disse velges ut. Av personopplysninger vil navn, stillingstittel, fartstid i bedriften og 
arbeidsbakgrunn være relevant. Det er kun stillingstittel som vil gjengis i det ferdige prosjektet. 
Informasjonen som gis til meg vil behandles konfidensielt. Det er ønskelig med lydopptak av 
intervjuene. Dette vil sikre at jeg kan gi mest mulig presise gjengivelser av dine beskrivelser.   

Hva skjer med informasjonen om deg?  
Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det vil kun være jeg som har tilgang til 
opptakene. Når opptakene skrives ned vil jeg anonymisere deg underveis. Opptakene vil låses inn og 
slettes når transkripsjonen er fullført. Det kan skje at veileder leser transkripsjon av intervju, men da 
vil som nevnt informantene allerede være anonymisert. Deltakerne vil kunne gjenkjenne hverandre i 
publikasjonen, da stillingstittel vil gjengis. Prosjektet skal etter planen avsluttes i juni 2015. Ved 
prosjektets slutt vil alle transkripsjoner og notater slettes. 

Frivillig deltakelse 
Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 
grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. Dersom du ønsker å 
delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med Stine Audestad Lundberg. Studien er meldt til 
Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 
 
Kontaktopplysninger prosjektleder:   Kontaktopplysninger veileder: 
 
Stine Audestad Lundberg    Trygve Gulbrandsen 
Masterstudent ved Universitetet i Oslo   Forsker I, Institutt for samfunnsforskning  
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Vedlegg 2 Intervjuguide 

Informasjon om prosjektet: 

Det er mitt mastergradsprosjekt i sosiologi ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved 

Universitetet i Oslo. Formålet med studien er å undersøke hvordan mellomledere i rådgivende 

ingeniørbedrifter rekrutteres. Jeg ønsker å forstå hvordan disse bedriftene i praksis går frem for å 

finne egnede kandidater og hvordan de bedømmer kandidatene. Gjennom intervjuer ønsker jeg å 

utvikle en forståelse av rekrutteringsprosessen, både når bedriften søker eksternt og når bedrifter 

velger å utvikle ledere internt. 

Oppvarmingsspørsmål 

1. Kan du fortelle litt om din arbeidsbakgrunn? 

a. Utdannelse, erfaring 

2. Kan du fortelle litt om bedriften? 

a. Strukturen  

b. Ansatte 

c. Hva er hovedoppgavene til bedriften – hva slags prosjekter 

d. Samarbeid med andre bedrifter 

e. Utfordringer for bedriften – omgivelsene  

3. Hva er særpreget for denne bedriften sammenlignet med andre i bransjen? 

a. Lederstil 

b. Eierstruktur 

c. Belønning 

Oppgavefordeling 

4. Jeg har valgt å rette oppmerksomheten mot mellomledere, hva legger du i begrepet 

mellomleder? 

a. Jeg ønsker å se på mellomlederne helt nederst i hierarkiet. 

5. Kan du fortelle om den siste rekrutteringsprosessen dere hadde av en mellomleder, begynn fra 

starten? 

a. Hvordan avgjør dere om det skal rekrutteres internt eller eksternt? 

i. Hva er begrunnelsen for å utlyse eksternt/internt? 

ii. Er det vanskelig å få tak i egnede kandidater? 

b. Hvilke arbeidsoppgaver er det? Hvem gjør hva? 

c. Stillingsutlysning – hvordan utformes den? 

i. Hvilke kvalifikasjoner vektlegges? 
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d. Hvordan avgjøres det hvor den skal publiseres? 

e. Behandling og utvelgelse av søknader – hvordan og hvem? 

i. Innkalling til intervju?  

Intervjuet 

6. Kan du fortelle om intervju med aktuelle kandidater? 

a. Hvem gjør intervjuet? 

b. Hva slags spørsmål stilles? Hvorfor? 

i. Hvordan brukes stillingsutlysningen/-beskrivelsen i intervjuet? 

7. Hvordan vurderes kandidatene i etterkant?  

a. Hva er praksis? Skrives vurderingene ned?  

b. Hva vektlegges i vurderingen etter intervjuet? 

i. Hvilken betydning har kjemi med kandidatene? 

ii. Utdanning – ledelse eller fag 

iii. Erfaring – ledelse eller fag 

iv. Markedsferdigheter – nettverk 

v. Videre utviklingsmuligheter 

8. Hvordan sammenligner dere kandidatene? 

a. Hvis dere har to kandidater som står likt, den ene er ekstern og den andre er intern, hva 

skal til for at dere velger den eksterne kandidaten? 

Intern lederutvikling 

9. Hva slags ordninger har dere for å utvikle ledere internt? 

a. Hvordan er interessen for å bli leder blant de ansatte? 

10. Hvordan vurderes medarbeidere som potensielle ledere i bedriften? 

a. Hvem vurderer dem? 

b. Hva vektlegges? 

c. Når begynner "treningen"? 

11. Hva er strukturen på forfremmelser i bedriften? 

a. Hvordan foregår det? Hvilke muligheter har man? 

Avrundingsspørsmål 

12. Er det noe du skulle ønske var annerledes i rekrutteringsprosessen, internt eller eksternt? 

13. Er det noe jeg ikke har spurt om som du mener er viktig i rekruttering av mellomledere i 

bedriften? 
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Vedlegg 3 NSD-godkjenning 

 




