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Sammendrag 

En vedvarende og gjennomgående utfordring innenfor personellseleksjon er skillet mellom 

forskning og praksis. Formålet med denne kvalitative studien er å undersøke 

seleksjonsprosessene i fire norske virksomheter i entreprenørbransjen, og kartlegge hvorvidt 

deres praksis er evidensbasert. Dette ble undersøkt gjennom semi-strukturerte intervjuer med 

virksomhetenes rekrutteringsansvarlige. Resultatene indikerer at virksomhetene har 

seleksjonsprosesser som i stor grad baserer seg på samtlige av de fire sentrale 

informasjonskildene som evidensbasert praksis vurderes ut fra: praktikerens ekspertise og 

vurdering, evidens fra den lokal konteksten, kritisk evaluering av beste tilgjengelige 

forskningsevidens og perspektivene til de som kan bli berørt av beslutningen. Til tross for 

dette fremkommer noen svakheter og utfordringer ved deres praksis, for eksempel at de 

mangler standardiserte skåringsprosedyrer og at noen velger metoder basert på vaner. Større 

bevissthet rundt evidensbasert beslutningstaking og kritisk vurdering av egne 

beslutningsprosesser relatert til seleksjon kan være et nyttig steg mot enda større 

konkurransemessige fordeler for virksomhetene.  
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Introduksjon 

Tilegnelse av de beste kandidatene er i dag blant virksomheters største utfordringer 

(Taylor & Collins, 2000) og er en prosess som krever betydelig innsats og ressurser. Det er 

fornuftig av virksomheter å legge ned denne innsatsen, da det er store individuelle forskjeller 

mellom kandidater; avhengig av jobbens kompleksitet produserer den sterkeste kandidaten 

hele 19-48 % mer enn den gjennomsnittlige kandidaten (Hunter, Schmidt, & Judiesch, 1990). 

Disse forskjellene mellom kandidater kan til en viss grad forutsies. Virksomheters evne til å 

gjøre nettopp dette er avgjørende for deres produktivitet og suksess.  

Human Resource Management (HRM) spiller en sentral rolle i tilegnelsen av de beste 

kandidatene. HRM defineres som ”alle aktiviteter som omhandler planlegging, anskaffelse, 

utvikling og avvikling av menneskelige ressurser i organisasjoner” (Dysvik og Kuvaas 2012, 

side 13). Dersom virksomheter lykkes med dette, kan de få betydelige fordeler og 

konkurransefortrinn (Cappelli & Crocker-Hefter, 1996; Pfeffer, 1998; Taylor & Collins, 

2000). HR-aktiviteter som planlegging, rekruttering og seleksjon kan nemlig forklare en 

signifikant prosentandel av variasjonen til en virksomhets produktivitet og anses som 

organisasjonens mest kritiske HR-funksjon (Koch & McGrath, 1996; Taylor & Collins, 

2000). 

På bakgrunn av dette er kunnskap om hvordan virksomheter kan lykkes med disse 

HR-aktivitetene viktig. Omfattende forskning peker på sammenhengen mellom gode 

seleksjonsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet (Schmidt & Hunter, 1998). Det 

vil si at bruk av treffsikre metoder øker sannsynligheten for å ansette kandidater som bidrar til 

økt produktivitet og økonomisk verdi. Anvendelse av mindre treffsikre metoder kan derimot 

føre til feilansettelser estimert til å koste i gjennomsnitt halvannen årslønn (Stabile, 2001).  

Til tross for tilgjengelig kunnskap om hensiktsmessig rekruttering og seleksjon, har 

skillet mellom forskning og praksis i både Europa og USA vært en fremtredende bekymring 

(Anderson, Lievens, Van Dam, & Ryan, 2004). Dette kalles for ”the science-practioner gap” 

og sier noe om at organisasjoner benytter mindre valide metoder enn forskning foreskriver. 

Disse virksomhetene skaper en konkurransemessig ulempe for seg selv og begrenser 

muligheten for å finne rett kandidat (König, Klehe, Berchtold, & Kleinmann, 2010; Ryan, 

McFarland, Baron, & Page, 1999; Scholarios & Lockyer, 1999). Ved bruk av mer 

evidensbasert praksis kan de snu denne ulempen til en konkurransemessig fordel og øke 

sannsynligheten for vellykkede ansettelser (Kuvaas & Dysvik, 2008). 

Sett i lys av dette er det en betydelig gevinst å hente ved å legge til rette for en 

evidensbasert seleksjonsprosess. Det er per i dag gjort lite forskning på hvorvidt dette gjøres i 
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norske virksomheter, og man vet derfor lite om i hvilken grad diskrepansen mellom forskning 

og praksis er gjeldende også i Norge. På bakgrunn av dette er det overordnede formålet med 

denne studien å undersøke hvorvidt fire norske virksomheters seleksjonspraksis er 

evidensbasert. Dette vil undersøkes ved hjelp av følgende forskningsspørsmål:  

 

1) Hvordan gjennomføres seleksjonsprosessen i fire ulike virksomheter i 

entreprenørbransjen, og er denne praksisen i overenstemmelse med hva forskning 

foreskriver?  

2) Hvordan begrunner virksomhetene sine valg av seleksjonsmetodikk?   

 

Da skillet mellom forskning og praksis står sentralt i denne studien, kan den være 

nyttig for både forskere og praktikere. Dersom gapet mellom evidens og praksis viser seg å 

være gjeldende hos de undersøkte virksomhetene, kan praktikere potensielt ha mye å hente 

ved å tilrettelegge for evidensbasert praksis, mens organisasjonsforskere kan få en bedre 

forståelse av hvorfor dette gapet gjør seg gjeldende også i norske virksomheter. Denne studien 

kan også være nyttig for forskere ved å gjøre de mer bevisste praktikernes interesser og 

utfordringer.   

Oppgaven vil være strukturert på følgende måte. Først vil relevant teori om 

evidensbasert praksis og personellseleksjon bli presentert. Videre vil studiens metodegrunnlag 

gjøres rede for, før resultatene blir presentert og avslutningsvis drøftet.   

 

Teori 

For å undersøke hvorvidt de norske virksomhetenes seleksjonspraksis er 

evidensbasert, er det nødvendig å vite hva begrepet betyr og hva som tilsvarer evidensbasert 

seleksjonsmetodikk. Relevant teori vil derfor gjøres rede for. 

Først vil begrepet ”evidensbasert praksis” introduseres, etterfulgt av sentrale aspekter 

ved seleksjonsprosessen. Hensiktsmessig seleksjonspraksis og metoder vil videre belyses.  

 

Evidensbasert praksis 

I forsøk på å redusere gapet mellom forskning og praksis refereres det ofte til 

evidensbasert praksis (Rynes, Giluk, & Brown, 2007). Evidensbasert HRM innebærer å ta 

beslutninger gjennom bevisst, eksplisitt og fornuftig bruk av fire informasjonskilder: (1) 

praktikerens ekspertise og vurdering, (2) evidens fra den lokale konteksten, (3) kritisk 

evaluering av beste tilgjengelige forskningsevidens og (4) perspektivene til de som kan bli 
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berørt av beslutningen (Briner, Denyer, & Rousseau, 2009). Hvorvidt seleksjonsprosessene til 

virksomhetene som undersøkes i denne studien vurderes som evidensbasert avhenger av om 

de tar beslutninger i krysningspunktet mellom disse fire informasjonskildene. Før dette 

utdypes nærmere er det sentralt med et overblikk over seleksjonsprosessens ulike stadier, som 

vil beskrives i neste avsnitt. 

 

Seleksjonsprosessen 

Hensikten med seleksjonsprosessen er å finne den beste kandidaten, det vil si den som 

vil prestere best i jobben. Campbell, McHenry og Wise (1990) definerer jobbprestasjon som 

observerbare handlinger mennesker gjør som er relevant for organisasjonens mål. For å finne 

denne kandidaten, kreves det grundige forberedelser og en systematisk og kompetent 

gjennomført seleksjonsprosess. Figur 1 viser typiske hovedelementer i denne prosessen. 

Utover det kontinuerlige arbeidet med å tiltrekke seg kandidater, anbefales det at prosessen tar 

utgangspunkt i en jobbanalyse som systematisk identifiserer kriterier som kandidater kan 

vurderes opp mot (Iversen, 2015). Jobbanalysen vil bli gjort nærmere rede for senere. Neste 

steg i seleksjonsprosessen innebærer ofte å sikre kandidattilfang. Her går man aktivt til verks 

for å rekruttere og sikre kvalifiserte jobbsøkere til den aktuelle stillingen, før man videre 

administrerer innkomne søknader, også kalt screening. Når de kvalifiserte kandidatene er 

identifisert, benytter man utvalgte seleksjonsmetoder for å finne den kandidaten som med 

størst sannsynlighet vil vise suksessfull jobbprestasjon i fremtiden (Iversen, 2015). Hvilke 

metoder som er best egnet til dette formålet vil gjennomgås senere. Etter gjennomført 

seleksjon gjenstår ansettelse av den utvalgte kandidaten og introduksjon til virksomheten. 

 

Figur 1. Hovedelementene i en typisk seleksjonsprosess. Fasene det vil fokuseres på i denne studien er 

uthevet i rødt. Hentet fra ”Rekrutterings- og intervjuteknikk: om bruk av effektive rekrutteringsmetoder” av O.I 

Iversen, 2015. Bergen: Fagbokforl.  

Selv blant de kvalifiserte kandidatene er det individuelle forskjeller som har stor 

betydning for jobbprestasjon. Valg av de seleksjonsmetoder med evne til å identifisere disse 

forskjellene og predikere jobbprestasjon er derfor svært viktig. Til tross for en mengde 

tilgjengelig forskning på hva som tilsvarer hensiktsmessige og treffsikre metoder, er det i valg 

av seleksjonsmetoder mange virksomheter ikke følger evidensbaserte råd (Anderson et al., 

2004). På bakgrunn av dette vil videre fokus hovedsakelig ligge på steg fem, som omhandler 

Tiltrekke Jobbanalyse
Kandidat-

tilfang
Screening Seleksjon Ansettelse Introduksjon
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seleksjon og hvilke seleksjonsmetoder som har størst treffsikkerhet. Siden personellseleksjon 

omhandler å matche kandidater med kravene til en spesifikk jobb, og disse kravene har stor 

betydning for seleksjonsprosessen i sin helhet, vil også jobbanalysen vektlegges.  

Dette avsnittet har tatt for seg de overordnede trekkene ved seleksjonsprosessen. Det 

har blitt argumentert for at jobbanalyse og seleksjonsmetoder er av særskilt betydning for valg 

av rett kandidat, og at det er disse stadiene av virksomhetenes seleksjonsprosesser som vil 

undersøkes i denne sammenheng.  

For å kartlegge hvorvidt virksomhetenes seleksjonsmetoder er evidensbasert vil de 

vurderes ut fra forhåndsbestemte kriterier. Neste avsnitt vil derfor redegjøre for disse 

kriteriene, for så å presentere jobbanalyse og de seleksjonsmetoder som ut fra 

vurderingskriteriene ansees som hensiktsmessige.  

 

Vurderingskriterier  

Som nevnt skjer evidensbasert praksis i krysningspunktet mellom fire 

informasjonskilder: (1) praktikerens ekspertise og vurdering, (2) evidens fra den lokale 

konteksten, (3) kritisk evaluering av beste tilgjengelige forskningsevidens og (4) 

perspektivene til de som kan bli berørt av beslutningen. For å kunne vurdere hvorvidt 

virksomhetenes seleksjonsprosesser er evidensbasert, må altså alle de fire 

informasjonskildene vurderes. To av disse krever kjennskap til relevant forskning på området.  

For det første må virksomhetenes prosesser vurderes opp mot beste tilgjengelige 

forskningsevidens. Da seleksjonsprosessens mål er å maksimere prediktiv validitet (Schmidt 

& Hunter, 1998), vil metoder som bidrar til dette bli gjort rede for.  

For det andre må perspektivene til de som kan bli berørt, nemlig kandidatene, tas 

hensyn til. Ulike seleksjonsmetoders kandidatopplevelser er mye forsket på, så vurderingen 

av virksomhetenes hensyn til kandidatene vil derfor gjøres på bakgrunn av denne evidensen.  

Dette innebærer altså at det foreligger to hovedkriterier som seleksjonsprosessen må 

vurderes utfra: (1) validitet og (2) kandidatopplevelsen. Disse to kriteriene vil beskrives 

ytterligere nedenunder.   

Validitet. For å nå seleksjonsprosessens mål må man benytte seg av valide metoder 

som måler det de har til hensikt å måle, i dette tilfellet individets styrker og svakheter. 

Dersom man via forskning kan påvise sammenheng mellom kandidatens mål på en egenskap 

og fremtidig jobbprestasjon, kan metoden sies å ha prediktiv validitet (Skorstad, 2008). I følge 

Schmidt og Hunter (1998) er det ingen andre karakteristikker ved en seleksjonsmetode som er 

viktigere enn dette. Det gir lite mening å bruke en metode uten tilstrekkelig grad av validitet, 
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da dette med økt sannsynlighet fører til dårlige ansettelsesbeslutninger og større kostnader for 

virksomheten i det lange løp (Ryan & Tippins, 2004). Basert på dette anses validitet som det 

mest avgjørende vurderingskriteriet i denne studien. 

De ulike metodenes prediktive validitet kan fremstilles kvantitativt i form av en 

validitetskoeffisient. Denne koeffisienten representerer korrelasjonen mellom 

seleksjonsmetoden og jobbprestasjon (Saksvik & Nytrø, 2006) og sier noe om hvor treffsikker 

metoden er. Man kan ikke forvente høyere validitetskoeffisienter enn .50-.60, som kan 

forklare 25-33 % av jobbprestasjonen. Metoder med høy validitet kan altså ikke garantere 

vellykkede ansettelser, men de øker sannsynligheten for det. Bruk av flere valide metoder 

bidrar til å øke andelen forklart varians, som ytterligere øker sannsynligheten for å finne den 

rette kandidaten.  

Kandidatopplevelsen. En sentral del av evidensbasert seleksjonspraksis er hensynet 

til hvordan kandidater opplever og responderer på prosessen. Dette inkluderer blant annet 

opplevelse av rettferdighet, angstfølelser og grad av motivasjon. Basert på over 145 studier, 

har McCarthy et al. (2017) funnet evidens for at søkerreaksjoner er signifikant relatert til 

søkers holdninger til organisasjonen og intensjoner om å akseptere jobbtilbud. I tillegg til 

intensjoner påvirker kandidatopplevelsen også faktisk aksept av jobbtilbud. Uavhengig av 

hvor treffsikre og effektive metodene er i å identifisere rett kandidat, vil ikke virksomheten 

dra nytte av dette med mindre den er i stand til å ansette denne kandidaten.  

Denne delen av oppgaven har gjennomgått to spesifikke kriterier som virksomhetenes 

metoder vil vurderes ut fra. Videre vil jobbanalysen og seleksjonsmetodene som oppfyller de 

to nevnte kriteriene, og som derfor betraktes som de mest hensiktsmessige 

seleksjonsmetodene, presenteres. Som nevnt anses validitet som det mest avgjørende 

vurderingskriteriet. Uavhengig av dette, vil seleksjonsmetoder uten tilgjengelig 

forskningsevidens hva gjelder kandidatopplevelse, ikke inkluderes. 

 

Jobbanalyse 

Som nevnt tidligere er jobbanalysen et sentralt element i seleksjonsprosessen. For å 

predikere hvem som sannsynligvis vil prestere best i jobben, må man definere hva som 

tilsvarer god prestasjon. Om det er uklart hva virksomheten trenger, er sannsynligheten for 

suksessfulle ansettelser liten (Iversen, 2015).  

Jobbanalysen skal avdekke oppgavene og ansvaret i jobben, atferden man må utvise 

for å prestere suksessfullt, samt en hypotese om hvilke personlige karakteristikker som er 

nødvendig for å utføre disse jobbatferdene (Arnold, Randall, & Patterson, 2010; Cascio & 
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Aguinis, 2013). Denne analysen spiller en sentral rolle videre i seleksjonsprosessen, ved at 

man benytter seg av de metodene som er best egnet til å avdekke de identifiserte kriteriene 

(Iversen, 2015). På bakgrunn av dette kan man ikke si at det finnes én riktig måte å 

gjennomføre seleksjonsprosessen på, fordi dette vil avhenge av hvilken kompetanse man er 

ute etter. I denne studien vil det derfor fokuseres på metoder som er bredt anvendelige og som 

avdekker kompetanse som er sentral på tvers av stillingstyper.  

 

Seleksjonsmetoder 

Med utgangspunkt i jobbanalysen velger virksomheten de mest passende 

seleksjonsmetodene. Basert på de nevnte vurderingskriteriene anses metodene oppført i tabell 

1 som hensiktsmessige. Disse metodene gir et sammenligningsgrunnlag for å vurdere 

prosessene til virksomhetene i denne studien. 

 

Tabell 1 

Seleksjonsmetoders prediktive validitet og kandidatopplevelse 

Metode Prediktiv validitet Inkrementell validitet Kandidatopplevelse 

Generell evnetest .65 

 

Positivt evaluert 

Integritetstest .46 .13 Minst foretrukket 

Strukturert intervju .58 .11 Mest foretrukket 

Ustrukturert intervju .58 .08 Mest foretrukket 

Mål på planmessighet  .22 .05 Positivt evaluert 

Referansesjekk .26 .05 Positivt evaluert 

Notat. Hentet fra ”The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and 

Theoretical Implications of 100 Years of Research Findings” av Schmidt, F. L., Oh, I. S., & Shaffer, J. A.,  

2016, Fox School of Business Research Paper, side 65 og ”Applicant Reactions in Selection: 

Comprehensive meta-analysis into reaction generalization versus situational specificity” av Anderson, N., 

Salgado, J. F., & Hülsheger, U. R., 2010, International Journal of Selection and Assessment, 18(3), 291- 

304. 

 

Som illustrert i tabell 1 har mål på generell mental evne høyest prediktiv validitet. På 

bakgrunn av dette blir den i forskning ofte ansett som den primære seleksjonsmetoden, mens 

andre metoder ansees som supplement (Schmidt, Oh, & Shaffer, 2016). De resterende 

metodenes inkrementelle validitet over mål på mental evne, blir derfor mer avgjørende. 

Inkrementell validitet sier noe om hvorvidt bruk av en ytterligere metode vil øke den 
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prediktive validiteten litt over det en annen metode allerede gjør. I tabell 1 er metodene 

rangert etter inkrementell validitet. I det følgende vil de oppførte metodene beskrives 

nærmere. 

Psykometriske tester. Tre av metodene rangert i tabell 1 klassifiseres som 

psykometriske tester: generell evnetest, integritetstest og mål på planmessighet. Psykometri 

omhandler psykologisk måling og omfatter standardiserte instrumenter som måler 

individuelle karakteristikker. Anvendelsen av disse målingene sikrer en mer objektiv 

evaluering av kandidatene og gir mindre rom for skjønnsmessige vurderinger (Skorstad, 

2015). I litteraturen skilles det ofte mellom tester og inventorier. Instrumenter med 

korrekt/ukorrekt respons kalles tester, mens instrumenter uten fasit kalles inventorier (Coaley, 

2014). I denne sammenheng vil begrepet test benyttes for begge instrumentene.  

 To aspekter av individuelle karakteristikker har vist seg å være viktigere enn andre 

innen seleksjon: mental evne og personlighet. Forskning viser at anvendelse av standardiserte 

psykologiske tester er den mest passende og kostnadseffektive måten å vurdere disse to 

karakteristikkene (Schmidt & Hunter, 1998) og at standardiserte mål på både mental evne og 

personlighet i seleksjonsøyemed er positivt evaluert av kandidater (Anderson, Salgado, & 

Hülsheger, 2010).  

Mental evne. Mental evne kan defineres som ”den svært generelle evnen til å lære, 

resonnere og løse problemer” (Gottfredson, 2004, s. 175, egen oversettelse). Det er bred 

konsensus i forskningsmiljøet om de kognitive evnenes hierarkiske struktur. Hierarkiske 

intelligensmodeller består av en generell faktor, g-faktoren, kollektivt definert av ulike, 

spesifikke evnefaktorer (Spearman, 1927). Det er i dag utviklet standardiserte tester som 

tilsvarer denne strukturen. Det finnes altså tester som måler generell mental evne og tester 

som måler mer spesifikke evner. Sistnevnte lader på g-faktoren til en viss grad, da denne 

ligger til grunn for evnene (Skorstad, 2015).  

Generell mental evne har en helt spesiell status innenfor personellseleksjon. Man kan 

tenke seg at denne generelle faktoren står sentralt i de aller fleste jobber og derfor er av 

interesse for arbeidsgiver å kartlegge. En av de mest veletablerte forskningsfunnene innen 

organisasjonspsykologi er at mål på generell mental evne er en sterk prediktor for 

jobbprestasjon (Scherbaum, Goldstein, Yusko, Ryan, & Hanges, 2012). Blant alle 

seleksjonsmetoder som kan anvendes for alle typer jobber, har Schmidt og Hunter (1998) i sin 

meta-analyse avdekket at mål på generell mental evne har høyest prediktiv validitet med en 

validitetskoeffisient på .51. Denne validiteten øker med grad av kompleksitet i jobben og 

gjelder på tvers av organisasjoner, yrker og land. I 2016 publiserte Schmidt, Oh og Shaffer 
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(2016) et ”working paper” som oppdaterer Schmidt og Hunter’s meta-analyse fra 1998. Bruk 

av nyere forskningsfunn og mer nøyaktige og sofistikerte metoder for validitetsestimering har 

resultert i korrigering og endring av enkelte seleksjonsmetoders validitetsestimat. Om det 

statistisk korrigeres for indirekte redusert spredning, vil validitetskoeffisienten til mål på 

mental evne stige til .65 (Schmidt et al., 2016). Denne statistiske korrigeringen gjør 

validitetsestimatene mer korrekt (Schmidt, Shaffer, & Oh, 2008), og funnene indikerer at høy 

skåre på evnetester er knyttet til høy jobbprestasjon.  

Forskning viser også at kandidater opplever denne seleksjonsmetoden som relevant for 

jobbprestasjon og at den derfor bidrar til positive søkerreaksjoner (Anderson et al., 2010).  

Forskningen på evnetesters prediktive validitet baserer seg hovedsakelig på tester av 

generell mental evne, men det finnes som tidligere nevnt også tester som måler spesifikke 

evner og ferdigheter. På den ene side viser resultater at disse har statistisk signifikant 

inkrementell validitet, men at denne er lav (Ree, Earles, & Teachout, 1994), noe som 

indikerer at testing av spesifikke evner i tillegg til mål på generell mental evne i liten grad 

forbedrer prediksjonen (Sjöberg, 2014). Anvendelse av andre underliggende teoretiske 

modeller og analytiske strategier antyder på den annen side at mental evne ikke alltid er den 

viktigste prediktoren og at spesifikke kognitive evner bidrar mer til jobbprestasjon enn 

tidligere antatt (Lang, Kersting, Hülsheger, & Lang, 2010; Mount, Oh, & Burns, 2008).  

Til tross for metodens unike evne til å predikere jobbprestasjon, bør mål på mental 

evne aldri være eneste utvalgskriterium (Skorstad, 2015), men kombineres med flere metoder 

for et fyldigere og riktigere bilde av kandidaten (Iversen, 2015).  

Personlighet. Mål på personlighetstrekket planmessighet er en type psykometrisk 

måling som øker den prediktive validiteten ut over mål på mental evne. Denne personlige 

egenskapen kan kartlegges ved hjelp av personlighetstester, ofte basert på selvevaluering.  

Personlighet kan defineres som individets mer eller mindre fast organiserte og 

karakteristiske måte å tenke, føle og handle på (Kaufmann & Kaufmann, 2009). Det finnes i 

dag et mangfold av personlighetsteorier fra ulike områder av psykologiforskning og ulike 

disipliner. Trekkteorier er antakeligvis de mest utbredte personlighetsteoriene i arbeidslivet 

(Iversen, 2013) og vil derfor stå i fokus i denne sammenheng. I følge trekkteorier kan 

personlighet kategoriseres og klassifiseres i bestemte personlighetstrekk (Iversen, 2013), 

definert som stabile, indre, personlige disposisjoner som relativt konsistent bestemmer 

atferdsmønster på tvers av situasjoner (Chamorro-Premuzic, 2007, egen oversettelse).  

Det teoretiske rammeverket som er dominerende innen trekkteorier og målemodellen 

som er mest anvendt i forskning på personlighet og jobbprestasjon, er femfaktormodellen 
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(Sjöberg, 2014). Det er i dag stor enighet om at personlighet kan beskrives ut fra følgende fem 

trekk: Ekstroversjon, åpenhet for erfaring, planmessighet, emosjonell stabilitet og 

medmenneskelighet (McCrae & Costa, 2008). Forskning har etablert at femfaktormodellen 

har sterkest empirisk støtte med tanke på evne til å predikere arbeidsrelatert atferd (Barrick & 

Mount, 1991).  

Kun to av disse fem trekkene, henholdsvis planmessighet og emosjonell stabilitet, er 

valide prediktorer for jobbprestasjon for de fleste eller alle typer jobber (Barrick & Mount, 

1991; Barrick, Mount, & Judge, 2001; Hurtz & Donovan, 2000). Planmessighet har den 

høyeste estimerte validiteten, med validitetskoeffisienter fra .20 -.31. (Hurtz & Donovan, 

2000; Mount & Barrick, 1995; Ones, Dilchert, Viswesvaran, & Judge, 2007). Disse 

resultatene indikerer lav til moderat validitet og sier noe om at mennesker som beskriver seg 

selv som blant annet hardtarbeidende, pålitelige og strukturert, ser ut til å ha noe høyere 

jobbprestasjon enn de som skårer lavere på disse karakteristikkene.  

Nyere forskning bekrefter disse resultatene, samtidig som de avdekker inkrementell 

validitet på .05. Dette tilsvarer 8 % økning i validitet, noe som gjør metoden praktisk nyttig 

(Schmidt et al., 2016). Til tross for at andre metoder har høyere validitet enn mål på 

personlighet, kan en validitetskoeffisient på .20 oversettes til betydelige nyttegevinst. I 

henhold til Ones et al. (2007) vil enhver seleksjonsbeslutning som ikke tar 

personlighetskarakteristikker hos kandidatene i betraktning, være utilstrekkelige. I følge 

Barrick og Mount (1991) er det vanskelig å forestille seg en jobb der trekk assosiert med 

planmessighet ikke vil predikere jobbprestasjon. 

En meta-analyse med fokus på kandidatopplevelser viser at personlighetstester 

evalueres positivt av søkere, til dels som et resultat av at de oppfatter metoden som 

vitenskapelig valid (Anderson et al., 2010). 

Integritet. Flere forskere innen organisasjonspsykologi mener det finnes personlige 

egenskaper som er viktige for jobbprestasjon som femfaktormodellen ikke dekker (Hogan & 

Roberts, 1996; Hough, 1998), for eksempel motivasjon eller integritet. Sistnevnte innebærer 

kartlegging av personlige egenskaper relatert til atferd man ikke ønsker i den aktuelle 

stillingen, for eksempel fravær og stjeling på jobb. Dette kalles for kontraproduktiv atferd og 

kan kartlegges ved bruk av integritetstester. I tillegg til å predikere kontraproduktiv atferd, 

predikerer de også helhetlig jobbprestasjon. I følge Schmidt og Hunters meta-analyse fra 1998 

har de en validitet på .41, mens oppdateringen fra 2016 (Schmidt et al.) viser et estimat på .46. 

Integritetstest viser seg også å ha høy inkrementell validitet (.13), noe som innebærer at 

validiteten øker med 20 % dersom mål på mental evne kombineres med en integritetstest. 
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Schmidt et al. (2016) anser dette som en av de beste kombinasjonene av seleksjonsmetoder da 

den er praktisk for de fleste ansettelser og har høy sammenlagt validitet (.78). Forskning på 

søkerreaksjoner viser derimot at denne metoden er av de minst foretrukne blant søkerne, da 

den anses som mindre relevant for jobbprestasjon (Anderson et al., 2010; Moscoso & 

Salgado, 2004). 

Intervju. En annen seleksjonsmetode med høy inkrementell validitet, er 

jobbintervjuet. Jobbintervjuet kan brukes til å vurdere en rekke ulike egenskaper hos 

kandidaten og gir kandidaten muligheten til ikke bare å fortelle om disse, men også 

demonstrere de. Tilsvarende får virksomheten presentert seg for kandidaten.  

Tidligere forskning har gitt indikasjoner om at intervjuet er lite egnet til å predikere 

kandidatens fremtidige jobbprestasjon. Nyere forskning viser varierende resultater, og 

grunnen til dette er hovedsakelig skillet mellom strukturerte og ustrukturerte intervjuer. Det er 

avdekket en sammenheng mellom grad av struktur og treffsikkerhet (Huffcutt, Culbertson, & 

Weyhrauch, 2014). Strukturering av intervjuet innebærer i hovedsak økt standardisering, ved 

bruk av intervjuguider og skåringsprosedyrer som bidrar til at kandidatene i større grad 

behandles likt og at skjønnsmessige vurderinger reduseres (Skorstad, 2015).  

En av de største og mest tiltrodde meta-studiene innen dette området har funnet 

gjennomsnittlig validitet på .51 for det strukturerte intervjuet og .38 for det ustrukturerte 

intervjuet (Schmidt & Hunter, 1998). Dette resultatet støttes av andre meta-analyser, med 

korrigerte validitetsestimat som varierer fra .35 til .62 for strukturerte intervjuer og fra .14 til 

.33 for ustrukturerte intervjuer (Huffcutt & Arthur, 1994; Hunter & Hunter, 1984; McDaniel, 

Whetzel, Schmidt, & Maurer, 1994; Wiesner & Cronshaw, 1988; Wright, Lichtenfels, & 

Pursell, 1989). Nyere forskning tar derimot en ny vending, da den anslår at forskjellen 

mellom strukturert og ustrukturert intervju ikke er så stor likevel. Etter å ha korrigert for 

indirekte redusert spredning, fant Schmidt et al. (2016) at begge metodene har validitet på .58. 

Men én forskjell mellom de to består; strukturert intervju har fortsatt høyere inkrementell 

validitet (Schmidt & Hunter, 1998; Schmidt et al., 2016) Strukturert intervju gir 18 % økning 

i validitet (.11) over mental evne alene, sammenlignet med 13 % for ustrukturerte intervju 

(.08) (Schmidt et al., 2016). Dette tilsier at kombinasjonen av mål på mental evne og intervju, 

da spesielt strukturert intervju, er nyttig i seleksjonsøyemed. 

I tillegg til god prediktiv validitet, fører intervjuer til positive kandidatreaksjoner. 

Studier av jobbsøkeres reaksjoner på ulike metoder, viser at intervjuet ansees som en av de 

mest rettferdige og jobbrelevante metodene (Anderson et al., 2010). 
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Referansesjekk. En annen metode som mottar positive evalueringer fra kandidater er 

referansesjekk (Rynes & Connerley, 1993). Ved bruk av denne metoden kontaktes andre 

informasjonskilder, for eksempel tidligere arbeidsgiver, for å bekrefte eller avkrefte 

informasjon om kandidaten. Schmidt et al. (2016) avdekker at denne metoden har en validitet 

på .26 og inkrementell validitet på .05, som tilsvarer 8 % økning. Disse tallene er basert på 

data som er samlet inn i USA før utviklingen av det gjeldende rettslige klima som bevilger 

arbeidsgivere immunitet fra juridisk ansvar for å gi jobbreferanser. Schmidt et al. (2016) 

mener disse endringene kan ha betydning for referansesjekkens inkrementelle validitet, og at 

den i realiteten kan være høyere. Dette vil være spesielt gjeldende i Norge, der det juridiske 

ved gjennomføring av referansesjekk, er annerledes enn i USA. Det er ikke funnet data om 

referansesjekkens validitet basert på europeiske/norske utvalg.   

Denne delen av oppgaven har tatt for seg seleksjonsmetoder som ut fra 

vurderingskriteriene anses som hensiktsmessige. Uavhengig av hvilke metoder virksomhetene 

anvender, må dataene disse metodene gir sammenstilles og tolkes. Det finnes ulike måter å 

gjøre dette på. Disse vil bli presentert nedenfor. 

 

Sammenstilling 

 Nytten ved hensiktsmessige metoder reduseres uten en effektiv tilnærming til 

sammenstilling av data. De innsamlede dataene må tolkes, integreres og aggregeres til en 

helhetlig vurdering for å kunne tjene sitt tiltenkte formål (Sjöberg, 2014).  

Hovedsakelig finnes det to ulike tilnærminger til sammenstilling av data: mekanisk og 

klinisk. Førstnevnte innebærer objektiv anvendelse av en algoritme eller formel for å nå en 

beslutning, mens sistnevnte baserer seg på individuelle eller gruppebaserte, subjektive 

vurderinger. Innsikt og intuisjon kan sies å være definerende karakteristikker for den kliniske 

tilnærmingen (Kuncel, Klieger, Connelly, & Ones, 2013). 

Forskning viser til konsistent forbedret beslutningsnøyaktighet ved bruk av mekanisk 

tilnærming (Grove & Meehl, 1996). En meta-analyse som undersøkte den prediktive verdien 

til begge tilnærmingene, indikerer at den mekaniske metoden er betydelige bedre til å 

predikere jobbprestasjon enn den kliniske og at et konsistent og betydelig tap av informasjon 

skjer ved bruk av den kliniske tilnærmingen. En konsekvens ved anvendelse av denne 

tilnærmingen kan være 25 % reduksjon i korrekte ansettelsesbeslutninger (Kuncel et al., 

2013). Kliniske kombinasjonsmetoder kan utføres nokså effektivt og nyttig, men det er en 

viss fare for at de kan bidra til å svekke de tidligere nevnte seleksjonsmetodenes treffsikkerhet 

(Skorstad, 2015). 
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Oppsummering 

Ovennevnte metoder har alle moderat til høy validitet, og majoriteten gir positive 

søkerreaksjoner. Det er tydelig at det ikke finnes én optimal seleksjonsprosess, da 

utformingen av denne avhenger av virksomhetens behov og en rekke andre variabler, men de 

nevnte metodene kan bidra til økt effektivitet og treffsikkerhet. De kan ikke garantere 

vellykkede ansettelser, men de øker sannsynligheten for å luke ut de minst egnede og finne de 

bedre egnede kandidatene. 

I denne delen av oppgaven er seleksjonsmetoder som i henhold til teori og forskning 

vurderes som hensiktsmessige presentert. Er det slik at virksomheter velger metoder i 

overenstemmelse med disse metodene? Og hva ligger bak deres valg av seleksjonspraksis? 

For å besvare dette har denne studien intervjuet aktører fra fire norske virksomheter. Neste del 

av oppgaven vil derfor gå dypere inn på metodevalg, før analyse og resultater blir presentert 

og diskutert.  

 

Metode 

 I denne delen vil det gjøres rede for studiens metodegrunnlag, begrunnelse for valg av 

metode og beskrivelse av gjennomføring.  

Det overordnede formålet med studien er å gi økt innsikt i og forståelse av 

seleksjonsprosessen til fire norske virksomheter og undersøke hvorvidt denne praksisen er 

evidensbasert. Majoriteten av forskning frem til i dag har fokusert på søkere og deres 

reaksjoner på seleksjonsprosessen og lite på organisasjoner, deres begrunnelser for 

metodevalg og betydningen kontekstuelle faktorer har for de type praksiser som 

implementeres (Taylor & Collins, 2000; Wilk & Cappelli, 2003). Taylor og Collins (2000) 

mener derfor at forskning i større grad bør på foregå på organisasjonsnivå, slik at forskere kan 

undersøke praksiser på tvers av organisasjoner. Harris, Dworkin og Park (1990) mener også 

det er behov for mer forskning på beslutningsprosessene knyttet til seleksjon og hvordan HR-

ansatte velger metodene de benytter, som også er en sentral komponent av evidensbasert 

praksis. På bakgrunn av dette vil studien fokusere på praktikeres erfaringer og begrunnelser. 

Med dette formålet er et kvalitativt forskningsdesign passende. Kvalitativ forskning forsøker å 

få en dypere forståelse av sosiale fenomen enn det man ville fått fra en fullstendig kvantitativ 

metode (Silverman, 2006).  

Som en løsning på ”the science-practioner gap” foreslår Latham (2007) at det bør 

forskes på anvendelsen og spredningen av evidensbasert praksis på arbeidsplasser. Lite av 

dette er foreløpig gjort i Norge. Da det finnes kulturelle forskjeller i seleksjonspraksis 
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(Shackleton & Newell, 1994) er det vanskelig å ha antakelser og bygge hypoteser om norske 

praksiser, begrunnelser og tilstedeværelsen av et eventuelt gap basert på utenlandske artikler. 

Av den grunn er det hensiktsmessig å benytte seg av en eksplorerende og induktiv tilnærming. 

 

Forskningsstrategi 

 Når man ønsker å vite hvorfor og ikke bare hvordan virksomheter gjennomfører sin 

seleksjonsprosess, er case-studie som forskningsstrategi et passende valg. Taylor og Collins 

(2000) foreslår case-studie som nyttig for å undersøke hvordan virksomheter vektlegger 

seleksjon og praksisene de tenker bidrar til deres effektivitet.  

Et case-studie er en empirisk undersøkelse som studerer et moderne fenomen i dybden 

og innenfor konteksten av den virkelige verden, spesielt når grensene mellom fenomenet og 

konteksten kanskje ikke er tydelig (Yin, 2014). Case-studiet er godt egnet til å besvare 

forskningsspørsmål som krever detaljert forståelse av sosiale eller organisatoriske prosesser 

og kan benyttes for å forstå hverdagspraksis og hvordan denne påvirkes av kontekstuelle 

betingelser som tenkes å være relevant for fenomenet som studeres (Cassell & Symon, 2004). 

I dette tilfellet antas det at en forståelse av virksomhetenes gjennomføring av 

seleksjonsprosessen involverer viktige kontekstuelle betingelser som er relevante for de 

aktuelle casene, og case-studie ansees derfor som en passende strategi.  

Case-studie innebærer å utforske ett eller flere case for å få innsikt i en 

problemstilling. I dette tilfellet blir samme forskningsspørsmål utforsket i flere case, da 

undersøkelse av kun et case kan stå i fare for å reflekterer eventuelle særforhold ved dette 

caset (Kvale, 1997). Slik får man også utforsket hvordan fenomenet opptrer i ulike miljøer 

(Stake, 2013). Ved bruk av flere case produseres en enda større effekt, resultatet vurderes ofte 

mer overbevisende og den helhetlige studien ansees som mer robust (Yin, 2014).  

Strategien er et komparativt case-studie for å avdekke eventuelle likheter og forskjeller 

i praksis hos ulike case. Både det som er felles mellom casene og det som er spesielt for hvert 

enkelt case undersøkes (Denzin & Lincoln, 1994).  

Sentralt i case-studiet er at de utvalgte respondentene kan gi gyldig informasjon om 

fenomenet som studeres (Yin, 2014). Casene er valgt på bakgrunn av forhåndsbestemte 

kriterier for å vurderes som representative for å belyse problemstillingen. Det anbefales av 

Ryen (2002) å velge informanter man antar har mye å bidra med innenfor det tema studien 

dekker. Det er antatt at sannsynligheten for dette er større i store virksomheter med høy 

seleksjonsaktivitet og en egen HR-avdeling. Casene måtte derfor være større virksomheter 
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innen entreprenørbransjen, med et stort og kontinuerlig behov for menneskelige ressurser og 

med en egen HR-avdeling som tar del i seleksjonsprosesser.  

Studien fokuserer på entreprenørbransjen på bakgrunn av at det kan være store 

forskjeller mellom bransjer i hvordan de ansetter nye kandidater. Dette er en aktuell bransje i 

dag da oljekrisen har ført til at mange tidligere oljearbeidere søker seg til entreprenørbransjen 

og mange unge velger studier innen bygg fremfor olje. Dette resulterer i at 

entreprenørbransjen er under større press, med flere søkere og større krav til effektive 

seleksjonsprosesser.  

Casene er utvalgt på bakgrunn av hensiktsmessig utvalgstrekking, som innebærer at 

utvalget skal matche en hensikt (Ryen, 2002). Det er valgt å fokusere på caser som ansees 

som typisk for fenomenet som studeres, da det kan være nyttig for å identifisere og forstå 

nøkkelaspektene ved fenomenet slik de opptrer under vanlige omstendigheter. Målet for 

studien er ikke generalisering, men å få en bedre forståelse av seleksjonspraksis i fire norske 

virksomheter. 

Utvalg. Basert på tilgjengelig tid og ressurser, studentens ekspertise med 

datainnsamlingsmetoden og vektlegging av kvalitet fremfor kvantitet, ble fire caser ansett 

som passende. I følge Stake (2013) vil fordelene ved anvendelse av flere caser begrenses 

dersom man bruker færre enn fire caser. Ved hjelp av nettverk og informasjon på internett ble 

Veidekke, AF gruppen, Skanska og NCC kontaktet med informasjon om studien og 

forespørsel om å bidra i form av et intervju med rekrutteringsansvarlig. Samtlige 

virksomheter var interessert. De fire informantene har noe ulike stillingstitler, men felles er at 

de jobber innenfor HR og er ansvarlig for rekruttering i sin respektive virksomhet. Alle fire 

vil derfor refereres til som ”rekrutteringsansvarlige”. 

Felles for de fire virksomhetene er at de er private entreprenørkonsern med virksomhet 

innen blant annet bygg, anlegg, boligutvikling, asfalt og veivedlikehold, både i og utenfor 

Norge. De varierer i størrelse, omsetning og antall ansatte. Skanska har 43 000 ansatte (4000 

av disse i Norge), NCC 18 000 (2400 av disse i Norge), Veidekke 7400 (i Skandinavia) og AF 

gruppen 3100 (i Norge, Sverige, Kina og Storbritannia). 

 

Datainnsamlingsmetode 

Metoden som benyttes for å samle inn data om virksomhetenes seleksjonspraksis, er 

intervju, nærmere bestemt eksplorerende semi-strukturert intervju. Kvale (1997, s 21) 

definerer det kvalitative forskningsintervjuet som ”et intervju som har som mål å innhente 

beskrivelser av den intervjuedes livsverden, med henblikk på fortolkning av de beskrevne 
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fenomenene”. Målet med forskningsintervjuet er å se temaet fra informantens perspektiv, det 

vil si informantens erfaring med seleksjonsprosessen i deres virksomhet og forstå hvordan og 

hvorfor de har dette perspektivet (Cassell & Symon, 2004).  

Semi-strukturert intervju lar forskeren og informanten ha en dialog der spørsmålene 

som stilles modifiseres i lys av informantens responser, og forskeren er i stand til å undersøke 

interessante og viktige temaer som oppstår (Smith, 2007). For høy grad av struktur kan 

forårsake at man ikke fanger opp eller misforstår fenomener som er viktige for informanten 

og dermed virke mot intervjuets hensikt (Ryen, 2002). Det semi-strukturerte intervjuet 

innebærer en rekke temaer som skal dekkes og forslag til spørsmål som kan stilles (Kvale, 

1997). 

Forberedelse av intervju. En intervjuguide med forslag til spørsmål er derfor 

utformet parallelt med gjennomgang av tilgjengelig forskning om seleksjon (se vedlegg A). 

Intervjuguiden er i hovedsak utformet med åpne spørsmål rettet mot virksomhetenes praksis 

og begrunnelser for å legge færrest mulig føringer. Den består også av oppfølgingsspørsmål 

rundt temaer av betydning for å gjennomføre vellykkede ansettelser. Alle informantene 

mottok intervjuguiden og informert samtykke (se vedlegg A og B) på forhånd, der de fikk 

informasjon om at alle opplysninger vil behandles konfidensielt, at det er frivillig å delta i 

studien og at de når som helst kan trekke sitt samtykke. Studien er meldt inn og godkjent av 

NSD (se vedlegg C).  

Gjennomføring av intervju. Intervjuene ble gjennomført hos de ulike virksomhetene 

i løpet av de to første ukene i november 2016 og ble tatt opp med opptaker. Alle informantene 

samtykket til deltakelse, opptak og publisering av stillingstittel, virksomhetens navn og 

enkeltsitater. Intervjuene varte i gjennomsnitt en time og 25 minutter.  

Transkribering. Da alle intervjuene var gjennomført, ble de transkribert verbatim. 

Dette gjør den innsamlede dataen mer strukturert og bedre egnet for analyse (Kvale, 1997).  

 

Analyse av data 

Intervjuene er analysert med tematisk analyse, som er en kvalitativ metode for å 

identifisere, analysere og rapportere mønster i datamaterialet. Gjennom denne analysen 

organiseres og beskrives datasettet detaljert. Temaer ble identifisert med en induktiv 

tilnærming, noe som innebærer at temaene fremkommer på bakgrunn av analyse og koding av 

datamaterialet, fremfor forhåndsetablerte temaer. Til tross for dette kan man aldri frigjøre seg 

helt fra teoretiske antagelser og interesser, og analysen kan i noen grad påvirkes av 

spørsmålene stilt i intervjuene, som igjen er utviklet på grunnlag av forskningsteori. 
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Datamaterialet vil på denne måten ikke kodes i et vakuum (Braun & Clarke, 2006). Analysen 

er i all hovedsak induktiv og vil ta høyde for viktige beskrivelser og nyanser som ikke følger 

av spørsmålene i intervjuguiden.  

Et tema defineres som noe som fanger noe viktig om datamaterialet relatert til 

forskningsspørsmålet og representerer en viss grad av gjennomgående respons eller mening i 

datasettet (Braun & Clarke, 2006). Vurderingen av viktigheten av et tema er ikke basert på 

kvantifiserbare mål, men heller av hvorvidt den fanger noe viktig knyttet til det overordnede 

forskningsspørsmålet.  

Det er ingen tydelig enighet om hvordan en tematisk analyse gjennomføres, men 

Braun og Clarke (2006) har foreslått noen retningslinjer som er fulgt i denne studien: 

1. Bli kjent med datamaterialet. Dette steget begynte allerede under 

datainnsamlingen, ved å oppdage temaer av potensiell interesse, samt notere ned 

tanker og ideer. Verbatim transkripsjon og repeterte gjennomlesinger var også 

en ypperlig måte å bli bedre kjent med dybden og bredden av innholdet.   

2. Generere koder. Neste steg omhandlet å produsere koder fra datamaterialet. 

Koder identifiserer en egenskap ved dataen som fremstår interessant, og 

refererer til det mest grunnleggende segmentet av dataen som kan vurderes på 

en meningsfull måte vedrørende fenomenet (Kvale, 1997). Transkripsjonene ble 

skrevet ut, og ved gjennomlesing ble koder notert i margen. Hele datasettet ble 

kodet og organisert i meningsfulle grupper. Dette resulterte i over 100 koder på 

tvers av fire intervjuer. 

3. Søke etter tema. Kodene ble videre sortert til potensielle temaer. Det innebar å 

slå sammen koder som omhandlet det samme, på tvers av datasettet. Det høye 

antallet koder ble derfor samlet i 37 temaer.   

4. Gjennomgang av temaer. Videre ble de identifiserte temaene vurdert. Noen ble 

fjernet, for eksempel på bakgrunn av at det ikke var nok data til å støtte dem, 

andre ble kombinert. Datasettet ble lest og kodet på nytt for å se om temaene 

fungerte i relasjon til datasettet og for se om det fantes ytterligere data til 

temaene som var oversett tidligere. Enkeltsitater fra intervjuene ble videre 

fordelt til hvert tema.  

5. Definere og gi navn til temaer. Etter nok en gjennomgang ble de stående 

temaene vurdert individuelt og i relasjon til hverandre. Temaene ble her delt i to 
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overordnede temaer: ”Hvordan gjennomføres seleksjonsprosessen” og ”hvorfor 

gjøres det på denne måten”. Se tabell 2 for hovedtemaer og undertemaer.  

 

Tabell 2 

     Hovedtemaer og undertemaer identifisert etter analyse av datamaterialet 

Hovedtemaer Undertemaer         

Hvordan Seleksjonsprosessen 
 

  
 

Metoder 
  

  
 

Struktur 
  

  
 

Kandidatopplevelse 
 

  
 

Evaluering 
  

  
 

Strategi versus operativ 
 

  
 

Roller 
  

  
 

Kompetanse og erfaring 
 

  
 

Forskning 
  

  Hvorfor Argumentasjon for metodevalg 

    Argumentasjon for manglende bruk     

 

Validitet og reliabilitet 

I følge Jacobsen (2015) skal undersøkelser alltid forsøke å minimere problemer 

relatert til validitet og reliabilitet. Reliabilitet er knyttet til forskningsfunnenes konsistens, 

mens validitet dreier seg om i hvilken grad en undersøker de fenomener man ønsker å vite noe 

om (Kvale, 1997). Fokus på å styrke reliabilitet og validitet har vært sentralt gjennom hele 

forskningsprosessen.   

Åpenhet står sentralt når studiens kvalitet skal vurderes og styrker validitet og 

reliabilitet (Jacobsen, 2015). Stadiene i forskningsprosessen er beskrevet og begrunnet, noe 

som reflekterer åpenhet og transparens. Bruk av opptaker og transkribering av intervjuene 

hever også reliabiliteten ved at etterprøvbarheten styrkes.   

For å heve validiteten er det stilt åpne spørsmål som gir mulighet for utfyllende svar, 

mens ledende spørsmål er unngått. Disse spørsmålene er formulert i en intervjuguide, men det 
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er likevel flere tilfeller av spontan og uoppfordret informasjon fra alle intervjuobjektene, som 

ofte tillegges større gyldighet (Jacobsen, 2015).  

Det er forskerens etiske ansvar å rapportere kunnskap som er så sikker og verifisert 

som mulig (Kvale, 1997). På bakgrunn av dette ble de ulike intervjuobjektenes enkeltsitater 

sendt til gjennomlesing for å sikre at de kjente seg igjen i uttalelsene før oppgaven ble 

publisert. Intervjuobjektene hadde i denne sammenheng ingen mulighet til å endre på egne 

sitater, noe det heller ikke var ønske eller forespørsler om.  

 

Resultater 

I det følgende vil funnene fra intervjuene presenteres. Hovedfunnene er organisert i to 

deler: Hvordan virksomhetene gjennomfører seleksjonsprosessen, og hvorfor de gjør det slik. 

De mest relevante enkeltsitatene fra intervjuene vil presenteres i teksten. For fullstendig 

oversikt over virksomhetenes enkeltutsagn vedrørende de aktuelle temaene, se vedlegg D1-

D8.  

Virksomheter innen entreprenørbransjen har behov for og ansetter innenfor en rekke 

ulike stillingstyper. Hovedvekten hos de fire er ingeniører, fagarbeidere, håndverkere og 

funksjonærer. AF gruppen, Skanska og Veidekke beskriver i intervjuet en generell 

seleksjonsprosess som gjelder på tvers av stillingstyper, mens NCC primært fokuserer på 

seleksjon av funksjonærer. Dette ansees ikke som å ha betydning for eventuell sammenligning 

av virksomhetene.  

 

Hvordan gjennomføres seleksjonsprosessen? 

De fire virksomhetene beskriver at de har en strategisk forankret og standardisert 

seleksjonsprosess. Dette innebærer at de har utviklet en praksis som gjelder ved alle 

ansettelser i virksomheten og har skriftlige prosedyrer i form av brukerveiledning og maler 

som sikrer en mer enhetlig praksis. Det er viktig å nevne at denne prosessen i all hovedsak 

gjennomføres med tilpasninger som er avhengig av for eksempel stillingstype, men at 

”stammen” stort sett er den samme.  

Det er stor likhet mellom virksomhetene hva gjelder gjennomføring av 

seleksjonsprosessen. Videre vil det  derfor gjøres en felles redegjørelse for virksomhetenes 

prosesser, fremfor å presentere de individuelt. Tabell 3 viser de ulike metodene som 

virksomhetene benytter. 
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Tabell 3 

Virksomhetenes bruk av seleksjonsmetoder  

  Virksomhet Jobbanalyse Intervju Personlighetstest Evnetest Referansesjekk 

AF gruppen x x x xa x 

Skanska x x x xa x 

NCC x x x 

 

x 

Veidekke x x x xa x 

Notat: aBruk avhenger av stillingstype. 

 

Jobbanalyse. Når behovet for ny arbeidskraft melder seg, starter seleksjonsprosessen 

hos de fire virksomhetene med et møte mellom en representant fra HR og leder for den 

ansettende avdelingen. Hensikten med dette møtet er å kartlegge hvilken kompetanse og 

hvilke egenskaper og erfaringer personen som skal fylle den ledige stillingen må ha, samt lage 

en fremdriftsplan. Jobbanalysen legger grunnlag for kravprofilen og kravspesifikasjonen for 

den gitte stillingen og brukes kontinuerlig gjennom hele prosessen hos alle de fire 

virksomhetene. Rekrutteringsansvarlig i Skanska beskriver at resultatet av jobbanalysen 

”gjentas i intervjuguidene våre og inn i testene våre og inn i hele prosessen”.  

Førstegangsintervju. Etter annonsering og screening starter selve prosessen med bruk 

av seleksjonsmetoder. Den første metoden, som er felles for alle virksomhetene, er 

førstegangsintervjuet.  

Det er variasjoner i hvordan dette gjennomføres. AF gruppen, Skanska og Veidekke 

legger alle vekt på å bli kjent med kandidaten: 

 

(…) vi forsøker nok å kartlegge litt av alt, også i det første intervjuet, sånn at vi har, at vi har 

et, måte å kunne prioritere vekk da, de kandidatene som vi tenker ikke passer (…) Det er ikke 

sånn at det tar vi der og det tar vi der, men det blir jo selvfølgelig litt mer overfladisk i det 

første intervjuet, også går man liksom dypere inn i andre og eventuelt tredjegangsintervju. 

(Veidekke) 

 

(…) da er det på en måte en generell prat, hvorvidt man har god kjemi, hvorvidt de har 

virkelig de, den kompetansen som de sier selv at de har i CV’n sin og i søknaden, og 

uklarheter. I tillegg så presenterer vi AF gruppen, vi presenterer stillingen. (AF gruppen) 
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Førstegangsintervju er et typisk bli-kjent-intervju, det er det… hvorav kandidaten ønsker å bli 

kjent med oss, og vi ønsker å bli kjent med kandidaten, og vi skal se om det er en match for 

både oss og for kandidaten. (Skanska) 

 

NCC har et noe mer faglig enn personlig fokus: 

 

Førstegangsintervjuet det sier vi ofte kan kjøres faktisk av leder alene. Nettopp fordi det går 

mer på det tekniske, og de vet hva den, de vet hva de er på jakt etter, og da kan de finne 

kandidater som de syns de har lyst til å snakke med videre basert på mye av det som står på 

CV og det tekniske. 

 

Alle de fire virksomhetene forklarer at de har strukturerte intervjuer, med bruk av 

intervjuguide basert på kravprofilen som sikrer at alle kandidatene stilles de samme 

spørsmålene. Basert på de rekrutteringsansvarliges beskrivelser, varierer det noe hvor nøye 

disse intervjuguidene følges:  

 

 (…) Andre ganger så kan man jo skjære litt bort fordi man ser noe på CV’n som er 

interessant som ikke noen andre har, altså alle er forskjellig, ingen har samme CV (…) Så jeg 

vil si at stammen er ganske lik også varierer man i forhold til individuelle twister og 

personligheten til personen du snakker med.” 

 

Dette står i noe kontrast til prosedyren hos Skanska: 

 

(…) om det var noen spørsmål som ikke står i malen som ble stilt, for da må de bli stilt 

til alle, så hvis lederen hadde en oppfølgingsspørsmål på noe som er viktig, balanse mellom 

ad hoc og planlagt arbeid for eksempel på en uke, ja da må du si bra balanse mellom ad hoc 

og planlagt arbeid på en uke i neste intervju også, til neste kandidat. 

 

Etter gjennomført førstegangsintervju, bestemmer virksomhetene seg for hvem som 

skal gå videre i prosessen og hvem som får avslag. Nærmere beskrivelse av dette vil bli gjort 

senere. 

Psykometriske tester. Bruk av tester er neste steg i seleksjonsprosessen for tre av de 

fire virksomhetene. Skanska skiller seg ut her, ved at de først gjennomfører 

andregangsintervju og deretter gir kandidatene tester. De øvrige virksomhetene lar 
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kandidatene utføre tester før andregangsintervju. Da det eneste som skiller virksomhetene på 

dette er rekkefølgen, vil fremgangsmåte og gjennomføring av testbruk hos alle de fire bli 

beskrevet her.  

Samtlige virksomheter benytter seg av personlighetstest. Tre av fire bruker evnetest, 

men ingen av virksomhetene tar i bruk integritetstest.  

Spesifikt hvilken personlighetstest som benyttes, varierer, men alle har gjennom 

testleverandør tilgang på tester som direkte eller indirekte måler de fem trekkene i 

femfaktormodellen. Alle virksomhetene har ikke nødvendigvis fast bruk av personlighetstest: 

 

(…) det er ikke alle som kjører PAPI1 heller, det kommer litt an på stillingen, men det 

blir mer og mer av det for flere og flere ledere som får øynene opp for det, hvor, egentlig hvor 

mye verdi det gir da. (NCC) 

 

Da er det ikke noe automatikk i at man for eksempel tar en test, men, men hvert fall på 

høyere, altså høyere stillinger, eller hvert fall ja, så tar man gjerne en eller annen form for 

personlighetstest. (Veidekke) 

 

AF gruppen, Skanska og Veidekke benytter seg av evnetest. Her er det viktig å påpeke 

at det er store variasjoner i hvor fast denne bruken er. Skanska og AF gruppen bruker 

spesifikke evnetester, for eksempel verbal, numerisk og induktiv test, mens Veidekke benytter 

generelle evnetester. Valg av type evnetest kan avhenge av stillingen som skal besettes og 

innholdet i kravprofilen. Veidekke har for eksempel ikke fast bruk av tester, men benytter det 

i større grad for høyere, mer komplekse stillinger: 

 

Ja, vi vurderer nok det på de litt mer krevende og komplekse rollene, også kan det hende at 

det er feil, at man like gjerne skulle brukt det på håndverkerne våre, men det er vel der vi har 

brukt tester generelt da, så bruker vi det på, på funksjonærstillinger som krever en grad av 

kompleksitet da, det er veldig mange av disse prosjektstillingene våre, ja, mhm. 

 

Alle virksomhetene bruker tester som er sertifisert gjennom ordningen til DNV-GL. 

Denne sertifiseringsordningen sikrer at de arbeidspsykologiske testene møter spesifiserte krav 

og er av en viss kvalitet.  

                                                 

1 Personality and Preference Inventory 
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Testene administreres ved at de sendes ut via mail til aktuelle kandidater. Ved 

gjennomført testing legger alle virksomhetene vekt på betydningen av tilbakelesing av 

resultatene til kandidaten. Kun sertifiserte rekrutterere administrerer og gir tilbakelesing på 

testen. 

Resultatene benyttes videre som en del av beslutningsgrunnlaget hos alle 

virksomhetene, men alle har en nøktern tilnærming til testbruk. De er svært kritiske til å ta 

avgjørende beslutninger basert på rene testskårer alene, og alle understreker betydningen av å 

gi kandidaten mulighet til å dele sine refleksjoner og kommentarer rundt testresultatet for å få 

et så korrekt bilde av kandidaten som mulig.   

 

(…) vi har et nøkternt forhold til det. Jeg har aldri ekskludert en kandidat på bakgrunn av en 

dårlig test. Men det er klart at det ligger jo uansett som en del av et beslutningsgrunnlag da. 

(AF gruppen) 

 

Vi baserer aldri avgjørelsen på resultatet av en PAPI2 for eksempel. Det er den dialogen vi 

har i det andregangsintervjuet som er interessant, hvordan de svarer, hvordan de forklarer 

hvorfor de tror de har svart sånn og sånn på skalaen, det er det som er interessant. Altså om 

en skårer kjempehøyt der og veldig lavt på noe annet, det indikerer bare at vi har noe å 

snakke om. (NCC) 

 

Denne nøkterne bruken reflekteres også ved at kandidatene vanligvis ikke må skåre på 

eller over en viss verdi (cut-off score) på en test for å kunne bli vurdert videre i prosessen.  

Andregangsintervju. Etter testene følger andregangsgangsintervju. Unntaket her er 

Skanska, som inviterer de utvalgte kandidatene til andregangsintervjuet før de gjennomfører 

testing.  

Temaet for og gjennomføring av andregangsintervjuet varierer noe mellom 

virksomhetene. Alle virksomhetene, bortsett fra Skanska, benytter andregangsintervjuet til å 

gi kandidatene tilbakelesing på de gjennomførte testene. Skanska har større oppgavefokus i 

dette intervjuet. Utover dette beskriver virksomhetene andregangsintervjuet som følger: 

 

(…) men så går man jo dypere ned i ting i andregangsintervjuet, både på personlighet og 

kanskje også da med et case for eksempel, ikke sant, hvor man viser litt om man kan anvende 

                                                 

2 Personality and Preference Inventory 
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den erfaringa man har i en ny situasjon eller på et nytt område eller i en ny, ny tematikk da. 

(Veidekke) 

 

(…) hele andregangsintervju blir en slags tilbakemelding på den testen. (NCC) 

 

(…) Når vi har sett gjennom tester og førstegangsintervju at dette her kan bli en vanskelig 

prosess, så har vi ofte også kjørt en type case. (AF gruppen) 

 

Samtlige av virksomhetene nevner at de gjerne bruker caseløsning som del av 

andregangsintervjuet, men at dette avhenger av stillingen.  

AF gruppen og Skanska forklarer at de benytter seg av intervjuguider som beskrevet 

for førstegangsintervju. Som nevnt har NCC et tydelige fokus på personlighetstesten i 

andregangsintervjuet, noe som påvirker deres intervjustruktur. De benytter seg stort sett av 

samme spørsmål, men disse tilpasses og justeres ut fra kandidatens skåre på testen. Veidekke 

forklarer noe lignende: 

 

Andregangsintervjuet, da må man på en måte gå inn i mer liksom i kjernen da, da kan 

det jo variere fra person til person, for da må man liksom differensiere litt. Kan man liksom 

ikke stille akkurat de samme spørsmåla (…) 

 

Evaluering av intervju. Beslutningstakerne i prosessen, ofte en representant fra HR 

og leder i den ansettende avdelingen, gjør etter hvert intervju, både første –og andregangs, en 

evaluering av hvem som skal gå videre i prosessen. Dette foregår i form av et møte hvor de 

snakker om og diskuterer prestasjonen til kandidaten:  

 

(…) og da vurderer vi det egentlig bare på hvor godt de treffer, altså hvor godt treffer de det 

vi spør etter, eksemplene og erfaringene de har. (Skanska) 

 

(…) Tenker på hva som var bra, hva som var, var det noe vi stusset på, måler den ene opp 

mot den andre, hva, passer den inn med medarbeiderne den skal være sammen med, vil den 

takle de utfordringene vi står overfor, så da blir det en sånn, det blir en ren, det er ikke noe 

skjematikk egentlig på det, det blir en samtale. (NCC) 
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Kandidatenes svar på spørsmålene vurderes i stor grad etter skjønn og ut fra kravene 

til stillingen og verdiene i virksomheten, uten at de benytter seg av atferdsindikatorer, det vil 

si eksempler på positive og negative svar. AF gruppen forklarer at de i denne prosessen kan ta 

i bruk såkalte ”tallkarakterer”. Dette er ikke er en standardisert bruk, men noe de gjør seg i 

mellom for å gjøre diskusjonen mer systematisk. Veidekke beskriver også at de kan benytte 

seg av tallskårer på denne måten i evaluering av kandidater, men at dette varierer.  

Dersom det fortsatt er uklart hvem som skal innstilles etter andregangsintervjuet, tar 

virksomhetene gjerne i bruk et finaleintervju, ofte med leders leder til stede. Her er det typisk 

igjen en til tre kandidater i prosessen.  

Referansesjekk. Til slutt i prosessen benytter alle virksomhetene seg av 

referansesjekk. De fleste gjør dette etter enten andregangsintervju eller finaleintervju. De 

rekrutteringsansvarlige beskriver at de ringer referansene som kandidatene har oppgitt. 

Skanska forklarer at de ofte også utfordrer kandidatene og ber om ytterligere referanser, både 

gode og dårlige, og tar kontakt med de mest aktuelle.  

Sammenstilling. Etter at de nevnte metodene er gjennomført, og eventuell kontroll av 

dokumenter, vitnemål og CV er gjort, er neste steg å kombinere den innsamlede dataen om 

kandidatene for å ta en endelig beslutning. Dette gjøres i et møte mellom beslutningstakerne i 

prosessen der formålet er å bestemme hvem av de aktuelle kandidatene som står igjen til slutt; 

hvem skal ansettes?  

Virksomhetene har noe ulike rutiner for hvordan de tar denne avgjørelsen. Det som er 

felles er at det gjøres gjennom diskusjon og at lederen som skal ha vedkommende inn i sin 

avdeling har det siste ordet. AF gruppen velger i noen tilfeller å vurdere kandidatene på for 

eksempel faglige kvalifikasjoner eller arbeidserfaring, på en skala fra 1-5, for å gjøre 

diskusjonen mer systematisk. Rekrutteringsansvarlig i Veidekke forklarer at de også kan gjøre 

dette, men at det varierer:  

 

(…) men noen er jo superstrukturerte og har liksom alt, bruker liksom krav, kanskje 

kravsspek-skjema, legger inn og pluss og minus og vekter fra 1 til 5 og, ikke sant, mens andre 

på en måte orienterer seg på en helt annen måte. 

 

Etter denne siste evalueringen er neste steg å gi den utvalgte kandidaten et jobbtilbud 

og igangsette onboarding-prosessen. 

Evaluere nytte. Gjennom intervjuene kommer det frem at ingen av de fire 

virksomhetene evaluerer nytten av seleksjonsprosessen. På spørsmål om dette svarer alle at de 
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kan gjøre en type subjektiv vurdering av enkeltprosesser, nyansatte og deres produktivitet, 

men ingen måler aktivt hvorvidt seleksjonsprosessen bidrar til å nå organisasjonens mål:  

 

Vi evaluerer jo hvorvidt vi fikk inn noen god kandidat da, men, men vi kjører ikke noe, 

noe andre evalueringer av det. (AF gruppen) 

 

Nei, det veit jeg ikke om vi er så gode på. Ikke på noe sånn strukturert måte. 

(Veidekke) 

 

Virksomhetene gjennomfører i stor grad like seleksjonsprosesser. Med noen 

variasjoner i gjennomføring og rekkefølge, har samtlige virksomheter følgende komponenter 

med: jobbanalyse, intervju, psykometrisk testing og referansesjekk.  

 

Begrunnelse for metodevalg 

Det andre spørsmålet intervjuene hadde til hensikt å svare på, er hvordan 

virksomhetene begrunner sine valg av seleksjonsmetodikk. En oversikt over virksomhetenes 

begrunnelser for valg av anvendt seleksjonsmetodikk, inkludert utvalgte sitater, er samlet i 

vedlegg D9. Av tabellen kan man lese at virksomhetene har flere argumenter for sine 

metodevalg og at mange av disse er felles. 

Tre av fire virksomheter begrunner sine metodevalg med argumenter relatert til 

validitet. Rekrutteringsansvarlig i Skanska argumenterer for eksempel med at metodene er 

verdifulle og gjør dem tryggere i beslutningen.  

Omtrent alle virksomhetene begrunner sine valg av metoder med nytte og erfaring. De 

har erfaring med at disse metodene er effektive og bidrar til å finne den rette kandidaten. 

Skanska forklarer også at bruk av effektive metoder lønner seg i form av gjenbruk av 

kandidater. Det innebærer å hente inn kandidater som ikke har fått jobb i tidligere prosesser til 

vurdering for andre aktuelle stillinger.  

Relatert til erfaring nevnt i avsnittet over er også virksomhetenes forklaring om at de 

benytter seg av metoder de alltid har brukt, og at enkelte metoder er selvsagte valg. 

 Alle virksomhetene sier de benytter seg av jobbintervjuet som metode fordi de ønsker 

å møte kandidatene, bli kjent og kartlegge deres kompetanse. Skanska og NCC understreker 

også viktigheten av å gjøre forventningsavklaringer og finne ut om kandidaten og 

virksomheten er, som Skanska sier; “riktig match”. Ved hjelp av de valgte metodene 



VELLYKKEDE ANSETTELSER – TILFELDIG ELLER EVIDENSBASERT?  

 

26 

 

forklarer Skanska, Veidekke og NCC at de får kartlagt kandidatens kompetanse og 

personlighet.  

 AF gruppen og NCC beskriver også hvordan noen av valgene er tatt på bakgrunn av 

ressurser. Noen metoder benyttes fordi de er ressurssparende, andre benyttes ikke fordi de er 

ressurskrevende. AF gruppen forklarer for eksempel at de kan ta intervjuer over Skype for å 

minimere eventuelle reisekostnader.  

 Alle virksomhetene bortsett fra Veidekke, begrunner valg av metode med 

triangulering, for å ha flere innfallsvinkler og øke sannsynligheten for at de tar riktig valg.  

 Både Skanska, Veidekke og NCC legger vekt på kandidatopplevelsen i valg av 

seleksjonsmetoder og at prosessen skal bidra til å gi et positivt bilde av virksomheten og 

synliggjøre organisasjonens verdi. 

 I denne delen har resultatene blitt presentert. Det kommer fram av intervjuene at 

samtlige virksomheter gjennomfører jobbanalyse, minst to intervjuer, en form for 

psykometrisk test og referansesjekk. Grad av struktur varierer både innad og mellom 

virksomhetene. Det samme gjelder for evalueringsprosedyrer. Virksomhetene har en rekke 

argumenter for hvorfor de har valgt disse metodene, inkludert validitet, nytte og erfaring, 

triangulering, kandidatopplevelsen, vaner, for å bli kjent med kandidaten og fordi de er 

ressurssparende. Videre vil disse resultatene drøftes i henhold til relevant teori og forskning.  

  

Diskusjon 

Rekruttering og seleksjon er av virksomheters mest kritiske HR-aktiviteter (Taylor & 

Collins, 2000). Til tross for dette er gapet mellom forskning og praksis en stor utfordring 

innen dette fagfeltet. Rekrutterere benytter seg ikke av seleksjonsmetoder med dokumentert 

høy prediktiv validitet, samtidig som de tar i bruk metoder med lav validitet (Terpstra & 

Rozell, 1997). Hensikten med denne studien er å undersøke hvorvidt dette gapet gjør seg 

gjeldende hos de fire virksomhetene intervjuet i denne studien; benytter AF gruppen, 

Skanska, Veidekke og NCC evidensbaserte seleksjonsprosesser?  

Videre vil virksomhetenes prosesser drøftes i relasjon til de fire informasjonskildene 

sentrale for evidensbasert praksis. Først vil virksomhetenes praksis opp mot 

forskningsevidens gjennomgått i teoridelen drøftes, påfølgende vil deres prosesser vurderes ut 

fra kandidatopplevelse, praktikernes ekspertise og vurdering og lokale forhold, før det gjøres 

en samlet vurdering av deres praksis.  
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 Forskningsevidens 

Evidensbasert praksis innebærer kritisk evaluering av beste tilgjengelige 

forskningsevidens. Av intervjuene kommer det fram at virksomhetene i stor grad benytter seg 

av metoder som på bakgrunn av forskningsevidens vurderes som effektive og hensiktsmessige 

og fører til positive kandidatreaksjoner. I det følgende vil dette drøftes nærmere.  

Jobbanalyse. Forskere innenfor personellseleksjon legger stor vekt på betydningen av 

jobbanalysen. Alle virksomhetene gjennomfører en form for jobbanalyse. Alle virksomhetene 

har til hensikt å benytte denne gjennom hele prosessen, men det kommer fram at dette 

varierer. På spørsmål om jobbanalysen benyttes gjennom hele seleksjonsprosessen, svarer 

Veidekke:  

 

Det er hvert fall intensjonen, også er det helt sikkert variasjoner der også. 

 

 Det er vesentlig at jobbanalysen brukes som en veileder gjennom hele 

seleksjonsprosessen for å sikre at kandidatene vurderes ut fra jobbrelevante krav. Så fort man 

beveger seg bort fra disse kravene, vurderes kandidatene på feil grunnlag, og man reduserer 

sannsynligheten for å finne rett person.  

 Seleksjonsmetoder. 

Intervju. Med bruk av to eller tre intervjuer per kandidat i hver seleksjonsprosess, står 

jobbintervjuet sentralt hos alle de fire virksomhetene. Intervju, både strukturert og 

ustrukturert, har relativt høy prediktiv validitet, men når den kombineres med en generell 

evnetest, viser strukturert intervju å være det beste alternativet (Schmidt et al., 2016). 

Virksomhetene beskriver sine egne intervjuer som strukturert ved at de bruker intervjuguider 

basert på kravprofilen og ved at de stiller de samme spørsmålene til alle kandidater. Skanska 

og Veidekke trekker også frem at de kurser HR-sjefer i metodikk for å gjøre prosessen så 

standardisert som mulig.  

Til tross for at virksomhetene beskriver intervjuene som strukturert, viser det seg at det 

er store variasjoner både mellom og innad i virksomhetene. Veidekke og NCC forklarer for 

eksempel at andregangsintervjuet er mindre standardisert enn førstegangsintervjuet, da 

spørsmålene i større grad tilpasses hver kandidat. AF gruppen og Veidekke har heller ingen 

tydelig struktur på hva som er tema eller innhold i intervjuene, noe som kan påvirke den 

helhetlige strukturen. Om førstegangsintervjuet sier AF gruppen:  
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(…) da er det på en måte en generell prat, hvorvidt man har god kjemi (…) i tillegg så 

presenterer vi AF gruppen, vi presenterer stillingen 

 

 og  

 

Vi bruker kanskje et kvarter på å fortelle om AF, og fortelle om stillingen og introdusere 

oss og drikke kaffe og alt det derre der. 

 

Rekrutteringsansvarlig i Skanska gir en god beskrivelse av hvordan dette kan påvirke 

strukturen i intervjuet:  

 

(…) her er det også veldig mange som gjør feil, fordi at man tenker at ’okay, dette er et 

bli-kjent intervju, la oss starte med å presentere oss, også kan kandidaten få lov til å 

presentere seg’, da har du bomma allerede, da er det ustrukturert allerede (…) for du aner 

ikke hvor kandidaten vil starte. 

 

Fokus på kjemi og presentasjon av egen virksomhet kan på denne måten redusere 

intervjuets struktur og gjøre intervjuene mindre konsistente på tvers, som videre gjør objektiv 

sammenligning av kandidater vanskeligere (Campion, Palmer, & Campion, 1997). AF 

gruppen, Veidekke og NCC forklarer altså at de bruker strukturert intervju, men som det 

kommer frem av beskrivelsene deres, kan det være komponenter som påvirker grad av 

struktur. 

En annen komponent som påvirker intervjustrukturen, er mangelen på standardiserte 

skåringsprosedyrer, noe som gjelder samtlige virksomheter. De evaluerer intervjuet med en 

klinisk tilnærming gjennom dialog og diskusjon. Med mindre objektive evalueringsprosedyrer 

gir man større rom for at magefølelsen kan påvirke beslutningene (Campion et al., 1997). 

Det kan altså tyde på at strukturen på intervjuene varierer, både mellom og innad i 

virksomhetene. Både AF gruppen, Skanska, Veidekke og NCC har fokus på viktigheten av 

strukturerte intervjuer. I mange tilfeller gjennomføres de nettopp på denne måten, men for 

noen av virksomhetene kan det være en utfordring å være trofast til den planlagte praksisen, 

samt at det er elementer som reduserer graden av struktur i det som i utgangspunktet er 

strukturerte intervjuer. Mangelen på standardiserte skåringsprosedyrer hos samtlige 

virksomheter kan tyde på at intervjuene i noen tilfeller beveger seg i ustrukturert retning.  
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Psykometriske tester. Alle virksomhetene har tester som en del av 

seleksjonsprosessen. Samtlige bruker personlighetstest, og noen også evnetest. Alle 

virksomhetene har tilgang på tester som direkte eller indirekte måler de fem trekkene i 

femfaktormodellen, som har høy evne til å predikere arbeidsrelatert atferd (Barrick & Mount, 

1991). Hvilke personlige egenskaper virksomhetene i hovedsak ønsker å kartlegge med disse 

testene, avhenger av den spesifikke stillingen, men som allerede nevnt, er det vanskelig å 

forestille seg en jobb der trekk assosiert med planmessighet, som er den mest valide 

prediktoren av de fem personlighetstrekkene, ikke vil predikere jobbprestasjon (Barrick & 

Mount, 1991). 

Til tross for evnetestens sterke prediktive validitet, er det kun tre av fire virksomheter 

som tar i bruk denne type test. Det er noe uklart hvilke tester de bruker, men det varierer 

mellom generelle og spesifikke evnetester. Generelle evnetester er den sterkeste prediktoren 

for jobbprestasjon, men mål på spesifikke evner kan også effektivt bidra til å predikere 

jobbprestasjon (Lang et al., 2010; Mount et al., 2008).  

Hvorvidt de benytter seg av evnetest, avhenger for flere av virksomhetene av 

stillingen. Veidekke bruker for eksempel evnetest kun for høyere stillinger. Forskning peker 

på denne metodens evne til å predikere jobbprestasjon på tvers av ulike typer jobber (Schmidt 

& Hunter, 1998). Virksomhetene kan derfor dra nytte av å bruke evnetest i alle 

seleksjonsprosessene sine, ikke kun for utvalgte stillinger.  

AF gruppen understreker også at testene brukes som ”et ekstra grunnlag” for å 

vurdere kandidatene, noe som synes å gjelde for alle virksomhetene. Dette står i kontrast til 

litteraturen som ofte anser evnetest som den primære seleksjonsmetoden (Schmidt et al., 

2016). Mål på mental evne er den sterkeste prediktoren for jobbprestasjon, og det kan være 

verdifullt for virksomhetene å utnytte denne metodens fulle potensiale. NCC, som på sin side 

ikke benytter seg av noen form for evnetest, kan ha spesielt mye å hente ved å innføre denne 

metoden som en del av sin prosess. Noe som er verdt å nevne angående dette, er at flere av 

metodene NCC bruker, for eksempel referansesjekk og personlighetstest, mister noe av sin 

prediktive styrke når de ikke kombineres med evnetest, da deres styrke ligger nettopp i det de 

bidrar med utover denne metoden.  

Av de anbefalte metodene gjennomgått i teoridelen, er integritetstest den eneste som 

ikke benyttes av noen av virksomhetene. Gjennom intervjuene var det tydelig at flere av de 

rekrutteringsansvarlige hadde manglende kjennskap til denne metoden, noe som i følge 

Rynes, Colbert og Brown (2002) er en potensiell årsak til den manglende bruken. Mangel på 

kunnskap er en hyppig diskutert hindring mot innføring av standardiserte seleksjonsmetoder 
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(Langhammer, 2013). Bruk av mål på mental evne og en integritetstest er vurdert som den 

beste kombinasjonen av seleksjonsmetoder basert på evne til å predikere fremtidig 

jobbprestasjon (Schmidt & Hunter, 1998). En eventuell innføring av denne 

metodekombinasjonen kan derfor være hensiktsmessig for virksomhetene.  

Referansesjekk. Alle de fire virksomhetene gjennomfører referansesjekk mot slutten 

av seleksjonsprosessen, en metode som, når anvendt sammen med mål på mental evne, er en 

god prediktor for fremtidig jobbprestasjon (Schmidt et al., 2016). Da denne metoden som 

nevnt mister noe av sin prediktive verdi når den ikke kombineres med evnetest, er 

nytteverdien av referansesjekk kanskje mindre for NCC enn de andre virksomhetene. 

Sammenstilling. Den nevnte mangelen på standardiserte skåringsprosedyrer etter 

intervjuene gjelder også for det endelige beslutningsmøtet. Når kandidatenes resultater fra de 

ulike seleksjonsmetodene skal sammenstilles, baserer virksomhetene i stor grad sine 

beslutninger på diskusjon og i noen tilfeller ustandardiserte skalaer. Dette reflekterer en 

klinisk tilnærming til sammenstilling av data, noe som står i motsetning til den anbefalte, 

mekaniske tilnærmingen. Sistnevnte tilnærming har en betydelig bedre evne til å predikere 

jobbprestasjon (Kuncel et al., 2013), og de fordelene virksomhetene oppnår ved å bruke 

valide, forskningsbaserte metoder, står i fare for å svekkes når man velger å benytte seg av 

den kliniske tilnærmingen. Ved bruk av denne tilnærmingen gir man større rom for intuisjon 

og den såkalte magefølelsen, som videre kan redusere nytten som evidensbaserte metoder i 

utgangspunktet gir.  

 

Kandidatopplevelse 

Perspektivene til de som kan bli berørt av beslutningene, er en annen sentral del av 

evidensbasert praksis, og i denne studien fokuseres det på perspektivene til kandidatene. Alle 

metodene virksomhetene benytter seg av, evalueres i følge forskning positivt av kandidater. 

Forskning viser at det er en sterk korrelasjon mellom en seleksjonsmetodes validitet og 

positive kandidatopplevelser (Anderson et al., 2010), noe som betyr at virksomhetene i stor 

grad kan benytte seg av gode, treffsikre metoder, samtidig som de tar hensyn til kandidatene. 

Basert på følgende beskrivelse gitt av rekrutteringsansvarlig i Veidekke, er det også tydelig at 

de har fokus på å gi kandidatene gode opplevelser:  

 

(…) vi vil jo at alle, at alle de som kommer i kontakt med Veidekke og som, som søker 

jobb hos oss, enten de får jobben eller ikke, så skal de ha et mer positivt bilde av Veidekke når 

de er ferdig med prosessen. 
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Ved å bruke metoder som gir positive kandidatopplevelser, øker sannsynligheten for at 

kandidatene får positive holdninger til virksomhetene og kan øke kandidatenes intensjoner om 

å akseptere eventuelle jobbtilbud (McCarthy et al., 2017).  

Kan man, basert på dette, si at det finnes et gap mellom forskning og praksis hos AF 

gruppen, Skanska, Veidekke og NCC? De fire virksomhetene gjør mye riktig dersom man 

sammenligner det opp mot forskning. De benytter seg i stor grad av seleksjonsmetoder med 

høy prediktiv validitet som bidrar til positive kandidatopplevelser. Kun en av fire 

virksomheter tar ikke i bruk den mest valide metoden; evnetest. Foruten dette benytter alle 

virksomhetene seg av fire av de anbefalte metodene presentert i teoridelen. Samtlige 

virksomheters kliniske tilnærming til datakombinasjon setter dem dog i en posisjon der de 

ikke utnytter disse metodenes potensiale til det fulle.  

Så langt er virksomhetenes praksis i forhold til forskningsevidens og 

kandidatopplevelsen belyst; de benytter seg av metoder med dokumentert prediktiv validitet 

og som gir gode kandidatopplevelser. Samtidig har de tatt noen valg som står i kontrast til 

tilgjengelig forskningsevidens. Dette betyr nødvendigvis ikke at prosessene ikke er 

evidensbasert. Evidensbasert praksis innebærer ikke å uvilkårlig følge det forskning 

foreskriver, men avhenger også av en vurdering av de to siste informasjonskildene; 

praktikernes ekspertise og forhold ved den lokale konteksten. 

 

Praktikernes ekspertise og vurdering 

Praktikernes ekspertise og vurdering, basert dels på deres egne erfaringer, er en sentral 

del av evidensbaserte beslutninger. Majoriteten av virksomhetene forklarer at de benytter seg 

av metoder de har god erfaring med og opplever som nyttige. I følge Glode (2002) er hvor 

ofte ledere bruker en seleksjonsmetode den beste prediktor for hvorvidt de har positive 

persepsjoner av og intensjoner om å bruke denne metoden. Det er viktig at praktikerne ikke 

blindt stoler på tidligere erfaringer, men bruker sin ekspertise til å ta vurderinger om hvorvidt 

tidligere anvendte metoder er effektive også i dag. En av de største barrierene for å 

implementere evidensbasert praksis, er nemlig tanken om at ting ikke kan være annerledes 

fordi de alltid har vært sånn, er sånn over alt og må være sånn av gode grunner (Pfeffer & 

Sutton, 2006). Denne barrieren kan knyttes til fenomenet isomorfisme, der virksomheter 

følger og imiterer praksiser som mottar aksept og utviklingen av vaner. Noen av 

virksomhetene forklarer nemlig at enkelte metodevurderinger gjøres basert på vane og at bruk 

av en metode er et selvsagt valg; de gjør som de alltid har gjort. Dette illustreres av følgende 

uttalelser:  
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Hvorfor vi bruker intervju? Hva skulle alternativene vært? (Skanska) 

 

I stedet for hva da? Hva er alternativet? (…) Jeg vet ikke jeg, har aldri sett noe annen måte å 

ansette på, jeg (…) (NCC) 

 

Til tross for at virksomhetene har erfaringer med at den aktuelle metoden er effektiv 

og har fungert i fortiden, kan problemer oppstå dersom de fortsetter å bruke denne metoden 

uten å ta hensyn til dagens situasjon. I følge et institusjonelt perspektiv kan virksomheters 

praksis opprettholdes av vaner, selv i fravær av evidens på at denne praksisen er nyttig for 

virksomheten (Oliver, 1991). Situasjoner endrer seg, så en metode som tidligere var relevant 

eller effektiv, er ikke nødvendigvis det i dag. En kontinuerlig vurdering av metodenes nytte er 

derfor viktig. Av intervjuene kommer det frem at ingen av virksomhetene evaluerer nytten av 

egen seleksjonsprosess, noe som kan føre til en mer subjektiv og mindre nøyaktig vurdering 

av hvorvidt metoder er effektive og kan bidra til å opprettholde status quo. Det er viktig at 

virksomhetene opprettholder et kritisk blikk på egen seleksjonsprosess, undersøker årsaker og 

forutsetninger bak dagens praksis og gjør kontinuerlige vurderinger av dens effektivitet og 

nytte i relasjon til nåværende situasjon.  

Motsetningsvis kommer det frem av intervjuene en bevissthet om at virksomhetene må 

handle ut fra nåværende kunnskap og hele tiden fortsette å oppdatere seg for å bli bedre. De 

rekrutteringsansvarlige har mye kunnskap om sitt fagfelt, og de nevnte svakhetene og 

forbedringspotensialene ved deres prosesser, er noe de er bevisst. Det kommer frem en 

holdning til kunnskap som tydeliggjør at de vet hva de vet og de vet hva de ikke vet. Denne 

holdningen er essensiell for å praktisere evidensbasert praksis (Pfeffer & Sutton, 2006). Til 

tross for denne holdningen og bevissthet rundt egne svakheter, kan virksomhetene hindres av 

manglende evne til å utføre disse endringene i praksis.  

De rekrutteringsansvarliges kompetanse og erfaringer kan også påvirke vektlegging og 

prioritering av metoder. Rekrutteringsansvarlig i AF gruppen ytrer for eksempel en viss 

skepsis til evnetest og forklarer at hvor tungt denne metoden veier avhenger av stillingen:  

 

(…) kanskje kunne man sagt at evnetestene er vel det eneste du kan sette to streker under 

svaret på, men av like vel så mener jeg at det er absolutt ikke alle stillinger hvor det er så 

viktig. 
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 Som nevnt anser Schmidt et al. (2016) evnetest som den primære seleksjonsmetoden, 

men rekrutteringsansvarlig bruker her egen ekspertise og erfaring til å begrunne hvorfor de 

ikke blindt følger dette. Dette er et godt eksempel på at virksomhetenes praksis kan være 

evidensbasert til tross for at de ikke slavisk følger forskningsevidens.  

Den manglende bruken av integritetstest forklares av majoriteten av de 

rekrutteringsansvarlige med manglende kjennskap til denne metoden, et annet eksempel på at 

deres kompetanse og erfaring har betydning for beslutningene som tas vedrørende 

seleksjonsmetoder. 

 

Lokale forhold  

En fjerde informasjonskilde som bidrar til evidensbaserte beslutninger, er lokale 

forhold. Ressurser og vurdering av hensiktsmessigheten av metoden i relasjon til 

kontekstuelle forhold er argumenter virksomhetene gir som kan knyttes til denne 

informasjonskilden. AF gruppen forklarer for eksempel at de kan ta intervjuer over Skype for 

å minimere eventuelle reisekostnader. NCC begrunner deres manglende bruk av evnetest med 

at de ikke har en leverandør for evnetester og viser til at NCC i Sverige gjennomfører slike 

tester, men at dette delvis skyldes at de har et større apparat og en HR-organisasjon.  

 

Er praksisen evidensbasert?  

Som presentert gir virksomhetene både reflekterte og mindre reflekterte begrunnelser 

for sine metodevalg. I noen tilfeller har de sterke argumenter som tydeliggjør at de ikke blindt 

følger forskningsevidens, men tilpasser beslutninger etter egne erfaringer, kunnskap og 

kontekstuelle forhold. De demonstrerer kjernen i evidensbasert praksis; å ta beslutninger i 

krysningspunktet mellom de ulike kildene til informasjon. I andre tilfeller virker valgene å 

være mindre reflekterte, der hovedvekten av beslutningen er basert på én fremfor alle de fire 

informasjonskildene som bør vurderes for en evidensbasert beslutning. Det er for eksempel 

tydelig at virksomhetene har flere argumenter knyttet til validitet og egen ekspertise og 

erfaringer, enn de har til lokale forhold. I følge Briner et al. (2009) er dette naturlig, da 

påvirkningen fra de ulike informasjonskildene varierer avhengig av beslutningen som skal tas. 

Beslutningene vil fortsatt kunne anses som en evidensbasert, så lenge de er tatt på en bevisst 

og fornuftig måte.  

Til tross for at metodene som benyttes er forskningsbasert, kan bruken av disse være et 

resultat av at de rekrutteringsansvarlige kjenner til de mest populære og hyppigst anvendte 

metodene. Denne forklaringen kan relateres til det nevnte fenomenet isomorfisme; imitasjon 



VELLYKKEDE ANSETTELSER – TILFELDIG ELLER EVIDENSBASERT?  

 

34 

 

av andres virksomheter fremfor å sette seg inn i beste tilgjengelige forskningsevidens. 

Standarder og praksiser kan også adopteres av virksomheter gjennom det konsulentfirmaer 

eller testleverandører tilbyr (DiMaggio & Powell, 1983), noe som kan gjøre seg gjeldende da 

flere av virksomhetene benytter seg av samme testleverandør. Dersom dette skulle være 

tilfellet, kan virksomhetene ha nytte av å forbedre sine evner til å finne, lese, evaluere og 

bruke beste tilgjengelige forskningsevidens.  

Definisjonen av evidensbasert praksis understreker betydningen av bevisst og eksplisitt 

bruk av de fire informasjonskildene. Basert på virksomhetenes egne beskrivelser, kommer det 

i denne studien frem flere eksempler på at de tar beslutninger basert på alle de fire 

informasjonskildene, men hvorvidt virksomhetene bevisst engasjerer seg i evidensbasert 

beslutningstaking, er uvisst. Evaluerer de kontinuerlig egen praksis opp mot tilgjengelig 

evidens, eller opprettholder de vaner og gjør som de alltid har gjort? Har de kritisk evaluert 

beste tilgjengelige forskningsevidens, eller har de fulgt trender? Som nevnt gir virksomhetene 

både reflekterte og mindre reflekterte argumenter for grunnlaget for seleksjonspraksis i egen 

virksomhet, noe som kan signalisere et behov for en enda mer bevisst og kritisk tilnærming i 

utarbeiding av egen seleksjonspraksis. At ingen av virksomhetene evaluerer nytten av 

seleksjonsprosessen, kan også tyde på et mindre bevisst forhold til evidensbasert praksis. 

Dette kan være en svært nyttig form for evidens i utvikling av seleksjonsprosessen. 

Evaluering av utfallene og resultatene av beslutninger er i følge Rousseau og Barends (2011) 

en iboende del av evidensbasert praksis. Uten denne evalueringen vet virksomheten lite om 

hvorvidt den utarbeidede praksisen faktisk har effekt og bidrar til å nå organisasjonens mål.   

 

Strategisk versus operativ praksis  

 Med noen variasjoner kan virksomhetenes ovennevnte seleksjonsprosesser i stor grad 

sies å være evidensbasert, noe som bidrar til et mindre gap mellom forskning og praksis. Det 

er her snakk om virksomhetenes strategisk etablerte seleksjonsprosedyrer, deres planlagte 

praksis. Et gap som tilsynelatende gjør seg gjeldende, kan være mellom faktisk, operativ 

praksis og forskning. Gjennom de rekrutteringsansvarliges beskrivelser kommer det frem at 

noen av virksomhetene kan ha vansker med å følge den etablerte, strategiske prosessen. I 

følge institusjonell teori kalles dette for ”decoupling”, et fenomen der det er et gap mellom en 

virksomhets formelle prosedyre og faktisk praksis, uavhengig av om dette er intensjonelt eller 

ikke fra virksomhetens side (Bromley & Powell, 2012). Rekrutteringsansvarlig i Veidekke 

eksemplifiserer dette fenomenet i sitt svar på spørsmålet om hvordan en perfekt 

seleksjonsprosess ser ut: 
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Da ville vi gjort akkurat som vi har sagt. 

 

Rekrutteringsansvarlig i NCC sier selv at deres rekrutteringsstrategi ikke er ”rocket 

science”, det er implementeringen som er den store utfordringen. Den perfekte 

seleksjonsprosessen er tilnærmet det de har, men rekrutteringsansvarliges ankepunkt er å få 

folk til å følge prosessen: 

 

 (…) når denne funker, så funker den kjempebra, når folk gjør det de skal gjøre her, så blir 

det et sånt, det blir en sånn god driv i hele prosessen syns jeg (…) 

 

Strukturen i prosessen er et gjennomgående og godt eksempel på avviket mellom 

strategi og praksis. Virksomhetene tilrettelegger strukturerte intervjuer med for eksempel 

tilgang til maler for intervjuguide, men i hvilken grad disse anvendes i praksis varierer.  

Veidekke beskriver seg selv som en desentralisert organisasjon og forklarer hvordan 

dette kan påvirke implementeringen av den strategiske seleksjonsprosessen:  

 

(…) det som sannsynligvis er den største forskjellen, det er i hvilken grad man klarer å 

bruke den prosessen som er beskrevet, ikke sant, hvor tro man er i organisasjonen mot 

prosessen (…) man har en struktur, man har en tanke om hvordan ting skal gjennomføres, 

også blir det selvfølgelig jo mer desentral virksomhet man har, jo mer sårbart er det, og 

større sjans for at man, at ting ikke gjøres helt liksom likt da. 

 

Dette beskrives også til en viss grad av NCC, der ansettende leder har høy autonomi: 

 

(…) vi har skrevet i den derre prosessen som du så at HR skal være involvert, det skjer 

ikke alltid for å si det sånn. Det er noen ledere som bare ordner alt selv også, ’oi, har du 

ansatt noen? Wow, really?’ Og det er sånn, det liker vi ikke så veldig godt. 

 

Desentralisering kan gi disse virksomhetene begrenset oversikt over hvorvidt ulike 

avdelinger følger etablerte prosedyrer.  

Det er i balansegangen mellom investering i tid, oppmerksomhet og andre ressurser i 

både strategi og operasjonell implementering man finner bedre prestasjon, og virksomheter 

med evne til å utføre sin strategiske intensjon har en konkurransemessig fordel (Pfeffer & 
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Sutton, 2006; Purcell & Hutchinson, 2007). Til tross for evidensbaserte seleksjonsstrategier 

virker ikke faktisk praksis å være evidensbasert i samme grad. De vet hva de skal og bør gjøre 

for å finne de sterkeste kandidatene, men større fokus på hvordan fasilitere effektiv 

implementering kan være nyttig for virksomhetene som opplever et gap mellom strategi og 

praksis.  

 

Lik metodikk  

Kjernen i evidensbasert praksis er at alle de fire informasjonskildene må inkluderes i 

beslutningstaking; én størrelse passer ikke alle. Hvorfor har det seg da slik at de fire 

virksomhetene har relativt like seleksjonsprosesser?  

En naturlig forklaring på dette er at virksomhetene er innenfor samme bransje og 

derfor handler under samme kontekstuelle og lokale forhold. Majoriteten av virksomhetene 

uttrykker også at de legger vekt på validitet i valg av metoder. Ut fra denne forklaringen 

benytter de seg stort sett av samme metoder fordi det er disse som har dokumentert effekt. 

Denne forklaringen støttes av rekrutteringsansvarlig i Veidekke:  

 

(…) også tenker jeg at de fleste blir på en måte mer og mer profesjonelle, og da blir det 

likere og likere fordi at man forholder seg til, på en måte, samme teorien eller samme 

forskningen. 

 

En alternativ innfallsvinkel, basert på DiMaggio og Powell (1983) og institusjonell 

teori, er det tidligere nevnte fenomenet isomorfisme; at virksomheter innen samme bransje 

blir mer lik hverandre. Rekrutteringsansvarlig i NCC og Veidekke sier følgende relatert til 

dette:  

 

(…) HR-folk herfra møter HR-folk fra de andre, det er, om det ikke er samarbeid så er det 

hvert fall en sånn bransjenettverk og sånt da, og da merker du jo veldig fort at du er på track 

med de andre og kanskje gjør de det bedre noen steder og andre tenker du ’åh, det skal vi og 

gjøre, det var kjempegod ide’(…) det er steal with pride egentlig da, her er det gode ideer 

som du tenker her, dette kan vi gjøre vel så bra eller bedre (…) (NCC) 

 

(…) det der også kikke litt sånn, hva er det andre gjør og hvilke muligheter, hvordan kan 

vi liksom tilpasse det til vår virksomhet og med vår struktur og vår geografi, da. (Veidekke) 
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I følge institusjonell teori avhenger organisasjoners overlevelse av deres evne til å 

oppnå legitimitet, og en viktig måte å oppnå dette på er å imitere andre virksomheter som de 

oppfatter som vellykkede (König et al., 2010). En studie av Harris, Dworkin og Park (1990) 

viser at en virksomhets villighet til å bruke en bestemt seleksjonsmetode er relatert til hvor 

mange andre virksomheter som bruker denne metoden. I følge DiMaggio og Powell (1983) 

blir ikke virksomheter nødvendigvis mer effektive av å bli mer lik andre. Som allerede drøftet 

i forbindelse med praktikernes ekspertise og erfaring, er ikke nødvendigvis en strategi som er 

rasjonell for én virksomhet rasjonell for en annen.  

I ovenstående avsnitt har funnene i denne studien blitt drøftet i henhold til relevant 

teori. Disse funnene kan ha praktiske og teoretiske implikasjoner, som vil drøftes i neste 

avsnitt.  

 

Praktiske og teoretiske implikasjoner  

Denne studien kan være nyttig for både forskere og praktikere ved at den belyser det 

omdiskuterte gapet mellom forskning og praksis hos fire norske virksomheter. Studien viser 

at virksomhetene i stor grad benytter seg av forskningsbaserte metoder, men at de kan skaffe 

seg konkurransemessige fortrinn ved å øke strukturen i intervjuet, innføre mer standardiserte 

prosedyrer for sammenstilling av informasjon fra seleksjonsmetodene og evaluere nytten av 

egne seleksjonsprosesser. Disse resultatene har relevans for praktikere innenfor rekruttering, 

seleksjon og HR, da de kan gi en bedre forståelse av evidensbasert praksis og nytteverdien et 

bevisst forhold til dette kan ha i utvikling av vellykkede seleksjonsprosesser.  

Av studien kommer det også fram noe manglende kjennskap til veldokumenterte og 

treffsikre metoder. Det kan derfor være nyttig å gjøre forskningsevidens på dette feltet mer 

tilgjengelig og håndgripelig for praktikere.  

Studien har også relevans for både forskere og praktikere ved at den identifiserer 

behov for økt fokus på implementering av evidensbaserte metoder. Praktikere kan ha mye å 

hente ved å sikre effektiv implementering og ”holde tak” i prosessene sine. Det kan derfor 

være nyttig med mer forskning på hvordan virksomheter kan utvikle evner til å overføre 

kunnskap til praksis og suksessfullt implementere sin strategi. 

For forskere kan denne studien være et nyttig bidrag til større forståelse av og innsikt 

om et fenomen som det er gjort lite forskning på i Norge. Denne kunnskapen kan være 

retningsgivende for videre forskning innenfor dette feltet.  
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Metodiske begrensninger og videre forskning 

 Resultatene fra denne studien må sees i lys av dens begrensninger.  

De fire casene benyttet i denne studien utgjør ikke et grunnlag for representative 

resultater og er et dårlig utgangspunkt for å fremme generalisering. Disse begrensningene 

reduseres ved at virksomhetene er valgt på bakgrunn av forhåndsbestemte kriterier og ansees 

som representative for flere virksomheter i entreprenørbransjen, noe som øker muligheten for 

generalisering i kvalitative studier (Jacobsen, 2015).  

Studiens gyldighet avhenger i stor grad av intervjuobjektenes egne beskrivelser, men 

det er ingen garanti for at disse beskrivelsene representerer virkeligheten (Jacobsen, 2015). 

For å øke gyldigheten av virksomhetenes beskrivelser kan man kontrollere kildene mot andre 

kilder (Jacobsen, 2015). Dette ble gjort ved å spørre om tilgang til de skriftlige prosedyrene 

som beskriver virksomhetenes seleksjonsprosesser. Tre av fire virksomheter ga samtykke til 

dette.  

Perspektivene til kandidatene, som en av informasjonskildene i evidensbasert 

beslutningstaking, er i denne studien vurdert ut fra forskningsevidens alene. Dette kan 

klassifiseres som en begrensning, da opplevelsene til kandidatene som gjennomgår de faktiske 

prosessene beskrevet i denne studien, ikke undersøkes. 

Denne studien har i all hovedsak vært et individuelt arbeid. Kategoriseringen av 

datamaterialet kan ha blitt påvirket av dette, samt av forskerens teoretiske antagelser. 

Verbatim transkribering og flere gjennomganger av datamaterialet bidrar til å heve 

gyldigheten av dette arbeidet. Bruk av uendrede enkeltsitater fra intervjuene, som ikke tas ut 

av sin kontekst, øker studiens transparens og gir mindre rom for subjektive tolkninger. 

Diskusjoner med veileder og medstudenter bidrar også til å redusere de mulige 

konsekvensene av dette.  

Denne studien har redegjort for interessante aspekter ved seleksjonsprosessene i fire 

ulike virksomheter. Da det er lite forskning på dette området i Norge er videre forskning er 

nødvendig. Basert på dette og de nevnte begrensningene er det derfor utarbeidet fire forslag til 

videre forskning. 

For det første bør evidensbasert praksis undersøkes hos et større, representativt utvalg 

av norske virksomheter, som øker muligheten for generalisering. Det vil også være interessant 

å undersøke om det er forskjeller i seleksjonspraksis på tvers av ulike bransjer og 

organisasjonsformer. 

For det andre bør perspektivene til kandidatene i de faktiske seleksjonsprosessene 

undersøkt i denne studien kartlegges, fremfor å basere vurderingen på tidligere forskning.  
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For det tredje kan fremtidige studier av evidensbasert praksis øke etterprøvbarheten og 

objektiviteten ved bruk av flere forskere. På denne måten kan man undersøke grad av samsvar 

mellom forskere, også kalt inter-rater reliabilitet.  

For det fjerde er det som drøftet i diskusjonsdelen usikkert hvor bevisst forhold 

virksomhetene har til evidensbasert praksis. Det kan derfor være interessant å undersøke 

praktikeres kunnskap til evidensbasert praksis og i hvilken grad de bevisst har en 

evidensbasert tilnærming til HR.  

 

Konklusjon 

En vedvarende og gjennomgående utfordring innenfor personellseksjon er skillet 

mellom forskning og praksis (Rynes et al., 2007). Praktikere gjør ikke det som forskning 

foreskriver og går derfor glipp av store konkurransemessige fordeler. Da det er få studier på 

hvorvidt dette skillet også gjør seg gjeldende i Norge, har seleksjonsprosessene til fire norske 

virksomheter i entreprenørbransjen blitt undersøkt. Er denne praksisen evidensbasert? 

Resultatene viser at de fire virksomhetene i stor grad tar beslutninger basert på de fire 

informasjonskildene til evidensbasert beslutningstaking: praktikerens ekspertise og vurdering, 

evidens fra den lokal konteksten, kritisk evaluering av beste tilgjengelige forskningsevidens 

og perspektivene til de som kan bli berørt av beslutningen (Briner et al., 2009). Likevel 

fremkommer det noen svakheter ved deres argumentasjon og utfordringer med å overføre den 

evidensbaserte strategien til faktisk praksis. Større bevissthet rundt evidensbasert 

beslutningstaking, kritisk vurdering av egne beslutningsprosesser relatert til seleksjon og 

fokus på implementering av strategien kan være et nyttig steg mot enda større 

konkurransemessige fordeler for virksomhetene.  
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