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Sammendrag 

En økende bekymring og utfordring innen organisasjonspsykologi og personellseleksjon 

er skillet mellom forskning og praksis. Formålet med denne studien er å undersøke skillet 

mellom forskning og praksis innen seleksjon i bank- og finansbransjen i Norge, ved å 

undersøke tre virksomheters bruk og oppfatning av seleksjonsmetodikk.  

Resultatene indikerer at virksomhetene benytter forskningsbaserte metoder i 

seleksjonsprosessen. Virksomhetene anvender derimot ikke de kombinasjonene av metoder 

som forskning anbefaler som mest treffsikre, nemlig evnetester (mål på generell mental evne) 

i kombinasjon med integritetstest eller strukturert intervju. Evnetestene blir heller ikke ansett 

som av større betydning enn andre seleksjonsmetoder i prosessen, på tross av at forskning 

viser at metoden kan predikere fremtidig jobbprestasjon bedre enn andre metoder.  

Resultatene indikerer at virksomhetene benytter flere informasjonskilder til å vurdere 

hvilke metoder som skal anvendes i prosessen. Kandidatopplevelse står sentralt i denne 

vurderingen i samtlige tre virksomheter. Praktikerne i studien oppfatter relevant forskning 

som mangelfull, og dermed mindre relevant for organisatorisk praksis. Praktikere kan med 

fordel inkludere evidens i større grad ved å gjøre en kritisk vurdering av betydningen av 

evidensen for organisatorisk praksis. Generelt er det i tillegg behov for et nærmere samarbeid 

mellom forskere og praktikere. 
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Introduksjon 

Sammenlignet med andre retninger i psykologi, så skiller organisasjonspsykologien seg ut 

ved sitt sterke fokus på anvendbarheten av forskningsfunn for praksis. Det er derfor 

problematisk når Anderson, Herriot og Hodkinson (2001) hevder at forskning og praksis 

innen fagfeltet utvikler seg i hver sin retning, der både forskning og praksis mislykkes i å 

påvirke hverandre. Dette gjør det vanskeligere å opprettholde utvekslingen av informasjon 

mellom forskere og praktikere, noe som igjen kan svekke den fremtidige utviklingen av 

forskning og praksis innen fagfeltet. Evidensbasert HR innebærer å benytte den beste 

tilgjengelige forskningen i organisatorisk praksis ved å kombinere flere informasjonskilder. 

Dette er et forsøk på å redusere skillet mellom forskning og praksis i organisasjonspsykologi 

(DeNisi, Wilson, & Biteman, 2014), og kan benyttes for å ta beslutninger, fremme praksis og 

veilede organisasjonens ledelse. Forskning har blant annet vist at praktikere som benytter den 

beste tilgjengelige forskningen i sitt virke har muligheten til å ta beslutninger av høyere 

kvalitet og samtidig øke virksomhetens prestasjon (Rousseau & Barends, 2011). Begrepet 

jobbprestasjon kan forstås som atferd, handlinger og utfall, som ansatte involverer seg i som 

er knyttet til organisatoriske mål (Viswesvaran & Ones, 2000). 

Rynes, Colbert og Brown (2002) har etablert at skillet mellom forskning og praksis i 

organisasjonspsykologi er størst innen personellseleksjon. Virksomheter benytter generelt 

mindre treffsikre seleksjonsmetoder i seleksjonsprosessen. Begrepet Human Resource (HR) 

impliserer at ansatte er ressurser som benyttes for å oppnå et konkurransefortrinn på 

arbeidsmarkedet (Storey, 2014). For å oppnå dette konkurransefortrinnet bør virksomheter 

lykkes med ulike HR-aktiviteter, slik som seleksjon, utvikling og endring. Forskning har vist 

at enkelte HR-prosesser er knyttet til organisatorisk produktivitet og økonomisk ytelse 

(Huselid, 1995). Terpstra og Rozell (1993) fant også at virksomheter der HR-fagfolk leser 

akademisk forskningslitteratur presterer bedre økonomisk. For å ha mulighet til å øke den 

generelle prestasjonen i virksomheten bør virksomheter anvende treffsikre og evidensbaserte 

seleksjonsmetoder i seleksjonsprosessen (Hunter, Schmidt, & Judiesch, 1990).  

Seleksjonsprosessen er spesielt viktig i en norsk kontekst ettersom arbeidsvernet står 

sterkt og det stilles høye krav til oppsigelse. Generelt vet vi lite om hvordan 

seleksjonsprosessen i norske virksomheter foregår og hvilke seleksjonsmetoder som anvendes 

(Rogstad & Sterri, 2016). Petersen, Saporta og Seidel (2000) hevder at rekruttering og 

seleksjon er blant de minst forståtte prosessene i arbeidslivet. Det er mye omfattende 

forskningslitteratur på seleksjon, men lite forskning på hvorfor arbeidsgiver velger ulike 



PERSONELLSELEKSJON: ANVENDELSEN AV SELEKSJONSMETODIKK I 
PRAKSIS 
 

 
 

2 

metoder (Wilk & Cappelli, 2003), og hvordan praktikere tilnærmer seg relevante 

forskningsfunn (Johns, 1993). Det er følgelig behov for mer kunnskap om hvilke 

seleksjonsmetoder virksomheter anvender i praksis, og hva som eventuelt gjør at praktikere 

ikke anvender beste evidens i organisatorisk praksis.  

Formålet med denne studien er å undersøke skillet mellom forskning og praksis innen 

seleksjon i sektoren Bank og Finans ved å undersøke tre virksomheters bruk og oppfatning av 

seleksjonsmetodikk. Det er formulert to forskningsspørsmål:  

 

1.   Hvilke metoder anvendes i seleksjonsprosessen i tre norske virksomheter innen Bank- 

og Finansbransjen? 

2.   Hvordan oppfatter praktikere egen seleksjonsprosess, og hva er oppfatningene av 

relevante forskningsfunn?  

 

Teori 

For å undersøke hvorvidt seleksjonsprosessene i virksomhetene i denne studien er i 

overenstemmelse med forskning, er det nødvendig med en gjennomgang av relevant teori 

knyttet til evidensbaserte beslutninger og treffsikre seleksjonsmetoder. Først vil begrepet 

evidensbasert HR bli beskrevet, etterfulgt av en beskrivelse av hva seleksjonsprosessen 

innebærer og hva som påvirker seleksjonsmetoders treffsikkerhet. I tillegg vil ulike 

seleksjonsmetoder av praktisk verdi for seleksjonsprosessen bli presentert før en nærmere 

beskrivelse av mulige årsaker til skillet mellom forskning og praksis.  

Evidensbasert HR 

Evidensbasert HR (EBHR) er en beslutningstakingsprosess som er motivert av mangelen 

på evidensbaserte beslutninger og praksiser generelt innen HR (Rousseau & Barends, 2011). 

EBHR innebærer at praktikere kan ta beslutninger ved å kombinere fire informasjonskilder, 

nemlig 1) praktikeres ekspertise og vurderinger, 2) intern organisatorisk evidens, 3) ekstern 

evidens fra publisert forskning, og 4) berørte interessenters synspunkter (Briner, Denyer, & 

Rousseau, 2009) (figur 1).  
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Figur 1. De fire informasjonskildene i evidensbasert praksis. Hentet fra “Evidence-based management: 
concept cleanup time?” av Briner, R. B., Denyer, D., og Rousseau, D. M., 2009, The Academy of Management 
Perspectives, side 22.  

Evidensbaserte beslutninger tas i skjæringspunktet av de fire informasjonskildene (Briner 

et al., 2009) (figur 1). Avgjørende for beslutningen som tas, er omfanget av hver enkelt 

informasjonskilde og hvor mye de vektlegges i beslutningstakingsprosessen. En slik 

vurdering av hver enkelt informasjonskilde er opp til praktikere i en 

beslutningstakingsprosess. Dersom det er lite grunnlag for å vektlegge en av 

informasjonskildene, vil denne informasjonskilden ha liten påvirkning på en eventuell 

beslutning.   

For å kunne vurdere hvorvidt virksomhetene i denne studien benytter beste evidens i 

ansettelsesbeslutningen, følger en beskrivelse av hva en seleksjonsprosess innebærer.  

Personellseleksjon 
Hovedformålet med ansettelsesprosesser er å ansette personer som møter virksomheters 

behov. Vellykkede ansettelsesbeslutninger reduserer risikoen for feilansettelser, noe som gjør 

behovet for treffsikker seleksjon større. 

 Seleksjonsprosessen består av flere steg (Anderson, Salgado, Schinkel, & Cunningham-

Snell, 2008). Prosessen starter med å avklare behovet i virksomheten og bestemme hva slags 

kompetanse som er avgjørende for arbeidet. Dette kan kartlegges ved å gjennomføre 

jobbanalyser. En slik analyse danner et grunnlag for å utforme en stillingsannonse. Videre 
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følger en utvelgelse (screening) av kandidater på bakgrunn av CV og søknader. Deretter blir 

ulike seleksjonsmetoder anvendt for å evaluere de best kvalifiserte søkerne. Som et siste steg i 

prosessen blir den utvalgte kandidaten ansatt og opplært i arbeidet.  

Kvaliteten på ansettelsesbeslutningen er avhengig av hvilke seleksjonsmetoder som 

anvendes. Metoder som benyttes i seleksjon kan predikere fremtidig jobbprestasjon i ulik 

grad, og det eksisterer seleksjonsmetoder som øker sannsynligheten for å ta gode 

ansettelsesbeslutninger. Hva som gjør seleksjonsmetoder treffsikre, og hva som kan påvirke 

denne treffsikkerheten er sentralt for oppgaven. Det vil bli lagt vekt på to av stegene i 

seleksjonsprosessen: hvordan behovet i virksomheten avklares, og anvendelsen av 

seleksjonsmetodikk.  

Kompetanse 

I hvilken grad en person presterer i jobben er avhengig av personens potensial for å utføre 

dette arbeidet effektivt. Begrepet kompetanse kan forstås som ”atferd som resulterer i effektiv 

utførelse av arbeidet” (Skorstad, 2015, s. 30). Individers atferd og handlinger er motivert av 

individenes personlighet, evner, motivasjon og kunnskap (Sparrow & Bognanno, 1993). Disse 

karakteristikkene kan være vanskelig å observere, noe som kan gjøre det utfordrende å få 

innsikt i hvordan en person utfører arbeid.  

Utdanning og tidligere erfaring kan si noe om en persons formelle kompetanse, men lite 

om hvordan en person faktisk presterer. Hva som ligger bak effektiv utførelse av arbeid kan 

beskrives som en persons uformelle kompetanse (Skorstad, 2015). Når en arbeidsgiver ønsker 

å få innsikt i en kandidats potensial til å utføre arbeid effektivt, er det aktuelt å måle personens 

kompetanse.  

For å måle og sammenlikne kandidaters kompetanse kan det være hensiktsmessig å 

benytte ulike seleksjonsmetoder. Slike metoder kan måle det underliggende potensialet hos 

kandidatene. Ved å måle for eksempel personlighet eller evnenivå, kan en arbeidsgiver få et 

estimat på hvordan en person vil prestere i fremtiden (Schmidt & Hunter, 1998).  

En persons kompetanse bør samsvare med kravene som stilles til en stilling. Dersom 

kompetansen ikke samsvarer med disse kravene, er det større risiko for feilansettelse. Videre i 

oppgaven vil begrepet jobbanalyse bli beskrevet som en metode som benyttes til å kartlegge 

hvilke krav som bør settes til person og stilling.  
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Jobbanalyse  

Jobbanalyse er en metode som kan brukes for å avklare behovet i virksomheten. Metoden 

benyttes til å undersøke hva slags kompetanse som er viktig for en spesifikk stilling, og hva 

denne stillingen innebærer. Cascio og Aguinis (2014) anbefaler at rekruttering og bemanning 

i en virksomhet bør være basert på jobbanalyser for å øke sannsynligheten for vellykkede 

ansettelsesbeslutninger.  

Jobbanalyser kan brukes til å “definere arbeidet, spesifisere ansattes atferd som er 

nødvendig for å utføre arbeidet, og deretter utvikle hypoteser om de personlige egenskapene 

som er nødvendig for atferden” (Cascio & Aguinis, 2014, s. 217). Analysen består av to 

hovedelementer: jobbeskrivelser og personspesifikasjoner (Voskuijl, 2005). Jobbeskrivelser 

sier noe om hva arbeidet innebærer og definerer oppgaver og funksjoner knyttet til arbeidet 

(Bartram, 2008). Personspesifikasjoner innebærer en beskrivelse av hvilke karakteristikker 

ved en person som trengs for å utføre arbeidet mest mulig effektivt, og beskrivelsen 

inkluderer ferdigheter, evner og personlighetstrekk (Bartram, 2008; Bjaalid & Mikkelsen, 

2014).  

En jobbanalyse danner et grunnlag for å si noe om hvilke ferdigheter og egenskaper som 

bør måles i seleksjonsprosessen. I tillegg kan analysen si noe om hvilke metoder som er 

hensiktsmessig å benytte i prosessen (Skorstad, 2015). Videre i oppgaven vil det bli beskrevet 

hva som kan sies å være treffsikre seleksjonsmetoder.  

Seleksjonsmetoders prediktive validitet  

Seleksjonsmetoders ”prediktive validitet” og ”økningsvaliditet” kan si noe om metodenes 

evne til å predikere fremtidig jobbprestasjon alene eller i kombinasjon med andre metoder. 

Schmidt og Hunter (1998) beskriver prediktiv validitet som seleksjonsmetoders viktigste 

egenskap. Forskning viser at bruk av seleksjonsmetoder med høy prediktiv validitet gir 

økninger i ansattes jobbprestasjoner (Hunter et al., 1990). Prediktiv validitet sier dermed noe 

om seleksjonsmetoders evne til å predikere kandidaters fremtidige ytelse i et arbeid. Mer 

spesifikt kan prediktiv validitet defineres som: ”evnen til å forutsi fremtidig jobbprestasjon, 

jobb-relatert læring, og andre kriterier” (Schmidt, Oh, & Shaffer, 2016, s. 5). 

Schmidt og Hunter (1998) viser at den prediktive validiteten til for eksempel mål på 

generelle mentale evner (GMA) er høy, men at denne validiteten kan øke når metoden blir 

brukt i kombinasjon med andre metoder. Økningsvaliditet (incremental validity) sier noe om 

hvorvidt en ny metode øker den prediktive validiteten ut over den allerede eksisterende 
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metoden (Sackett & Lievens, 2008). Dersom økningsvaliditeten er lav tilsier dette at metoden 

gir informasjon som kan oppnås med allerede eksisterende metodikk.  

I 1998 publiserte Schmidt og Hunter en meta-analyse basert på 85 år med forskning på 

seleksjonsmetoders treffsikkerhet. Forskningen viste at mål på mental evne (GMA) har 

høyere prediktiv validitet enn andre metoder/prediktorer. I tillegg viste forskningen at enkelte 

metoder i kombinasjon med mål på GMA er mer treffsikre enn andre kombinasjoner av 

metoder. Nylig publiserte Schmidt et al. (2016) et working paper, som er en oppdatert meta-

analyse av Schmidt og Hunter´s artikkel fra 1998. Den oppdaterte meta-analysen viser en 

endring av flere av seleksjonsmetodenes validitetsestimat (se tabell 1). Endringen er et 

resultat av bruk av nyere forskning og mer nøyaktige metoder for å estimere validitet.  

 

Tabell 1 

Seleksjonsmetoders prediktive validitet og økningsvaliditet fra 1998 til 2016. 

 
Notat: Hentet fra ”The Validity and Utility of selection methods in personnel psychology: Practical and 

Theoretical Implications of 85 years of Reserch Findings” av Schmidt, F. L. & Hunter, J. E., 1998, 

Psychological Bulletin, s. 265, og ”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.   

Kandidatopplevelse  

Sentralt i personellseleksjon står forskning på kandidaters opplevelser av 

seleksjonsprosessen. Kandidatreaksjoner reflekterer hvordan kandidater opplever og 

responderer på anvendelsen av seleksjonsmetoder, og inkluderer blant annet oppfatninger av 
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rettferdighet og følelse av nervøsitet eller angst (McCarthy et al., 2017). McCarthy et al. 

(2017) har funnet solid evidens for at kandidatreaksjoner har signifikant effekt på holdninger, 

intensjoner og atferd. For eksempel har forskning vist at kandidaters opplevelser av 

seleksjonsprosessen påvirker deres oppfatning av virksomheten, intensjonen om å arbeide i 

virksomheten, ytelse i prosessen, og atferd i etterkant av prosessen (Ryan & Ployhart, 2000). 

Negative kandidatreaksjoner som nervøsitet kan dermed påvirke ytelse på for eksempel 

evnetester, og testskårene vil ikke reflektere kandidatens virkelige evnenivå. Dette kan 

påvirke i hvilken grad testskårene kan forutsi fremtidig jobbprestasjon (McCarthy et al., 

2013).  

 

Seleksjonsmetoder  

Følgende vil seleksjonsmetodene i tabell 2 bli nærmere beskrevet. Dette inkluderer en 

redegjørelse av metodenes prediktive validitet og kandidatopplevelsen knyttet til anvendelsen 

av metodene.  

 

Tabell 2  

Seleksjonsmetoders prediktive validitet og økningsvaliditet 

 
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.  

 

Mål på generelle mentale evner. Generell intelligens omhandler en persons evne til å 

tilegne seg generell kunnskap og bruke denne kunnskapen i nye situasjoner (Lam & Kirby, 
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2002). Forskning på intelligens har undersøkt hvorvidt det eksisterer en overordnet 

enkeltfaktor, g-faktoren (Spearman, 1904), eller om ulike faktorer spiller en rolle for hvordan 

mennesker presterer. I dag benyttes det i stor grad modeller som tar utgangspunkt i g-faktoren 

(Skorstad, 2015), som danner grunnlaget for de generelle og spesifikke evnene.  

Evne- og ferdighetstester er utviklet for å studere menneskelig variasjon i kognitive evner 

(Gottfredson, 2009). Evnetester måler kandidaters generelle mentale evner, og potensialet for 

læring (Iversen, 2003). Ferdighetstester måler de spesifikke ferdighetene innenfor et område, 

som for eksempel numeriske eller verbale evner.   

Forskning viser at mål på generelle mentale evner (GMA) har høyest prediktiv validitet 

(.65) sammenliknet med andre seleksjonsmetoder/prediktorer (Schmidt & Hunter, 1998). De 

spesifikke evnene bidrar, i motsetning til de generelle evnene, lite i det å forklare individuelle 

forskjeller i jobbprestasjon (James & Carretta, 2002). I tillegg til å predikere generell 

jobbprestasjon, predikerer mål på GMA fremtidig ytelse i opplæring og trening bedre enn 

andre metoder (Schmidt & Hunter, 1992). I praksis betyr dette at kandidater med høye nivåer 

av jobbprestasjon utvikler mer kunnskap i løpet av opplærings- og treningsprosessen 

sammenliknet med kandidater med lavere nivåer av generell jobbprestasjon.  

Schmidt et al. (2016) anbefaler å benytte mål på GMA, evnetester, som den primære 

seleksjonsmetode i seleksjonsprosessen, og supplere med andre metoder for å øke validiteten 

og treffsikkerheten i prosessen. Kandidater reagerer positivt på kognitive tester, og forskning 

fant at det å benytte evnetester kan gjøre at kandidater opplever utvalgskravene som strengere, 

og dermed opplever mer status og attraktivitet knyttet til den aktuelle jobben (Anderson, 

Salgado, & Hülsheger, 2010).  

 

Integritetstest. Integritetstest er en seleksjonsmetode som har til hensikt å måle 

sannsynligheten for negativ atferd som tyveri eller overdrevent fravær (Schmidt et al., 2016). 

I tillegg til å måle slik atferd, predikerer integritetstester generell jobbprestasjon (Ones, 

Viswesvaran, & Schmidt, 1993). Integritetstester har størst økningsvaliditet i kombinasjon 

med mål på GMA i det å predikere generell jobbprestasjon (Schmidt & Hunter, 1998; 

Schmidt et al., 2016). Kombinasjonen beskrives dermed som den mest treffsikre 

kombinasjonen av seleksjonsmetoder i seleksjonsprosessen. Anderson og Witvliet (2008) fant 

derimot at integritetstester er en av de mindre populære metodene blant kandidater, noe som 

kan begrense metodens praktiske verdi.  
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Intervju. Intervju som seleksjonsmetode fungerer som en kommunikasjonsprosess 

mellom kandidat og arbeidsgiver (Anderson et al., 2008). Hensikten med metoden kan 

innebære å markedsføre virksomheten og vurdere hvorvidt kandidaten passer inn i 

virksomheten (Anderson et al., referert i Skorstad, 2015, s. 58).  

Intervjuer kan ha ulik grad av struktur. Ustrukturerte intervjuer er ofte uten faste rammer 

(Rogstad & Sterri, 2016), og fungerer som en fleksibel samtale mellom arbeidsgiver og 

arbeidstaker. Strukturerte intervjuer kjennetegnes derimot ved at spørsmålene er 

standardiserte og stilles i lik rekkefølge til alle kandidater (Rogstad & Sterri, 2016). Slike 

intervjuer er ofte basert på jobbanalyser, og kandidatenes svar blir vurdert ved hjelp av et 

skåringskjema (Anderson et al., 2008).  

Tidligere forskning indikerer at strukturerte intervjuer er betydelig mer valide enn 

ustrukturerte intervjuer (Schmidt & Hunter, 1998). Schmidt et al. (2016) fant derimot at 

ustrukturerte og strukturerte intervjuer har lik prediktiv validitet (tabell 2). Det strukturerte 

intervjuet har derimot noe høyere økningsvaliditet. Forskning viser at kombinasjonen av mål 

på GMA og strukturert intervju er en av de mer treffsikre kombinasjonene av 

seleksjonsmetoder i seleksjonsprosessen (Schmidt & Hunter, 1998; Schmidt et al., 2016).  

Basert på dette er ansettelsesintervju som metode av praktisk betydning for 

seleksjonsprosessen. Intervju er i tillegg en av de mer populære seleksjonsmetodene blant 

kandidater (Anderson et al., 2010). Forskning viser også at intervjuerens atferd i stor grad kan 

påvirke kandidatens inntrykk og deres intensjon om å jobbe i virksomheten (Carless & Imber, 

2007).  

 

Interesser. Interesser som seleksjonsmetode innebærer å måle kandidaters interesser opp 

mot innholdet i jobben (Schmidt & Hunter, 1998). For eksempel kan dette innebære å måle 

hvorvidt en person er interessert i komplekse problemstillinger i ansettelse av en analytiker. 

Forskning har vist at metoden har lav prediktiv validitet (.10) (Schmidt & Hunter, 1998). 

Schmidt et al. (2016) fant derimot en prediktiv validitet på .31, og en økningsvaliditet på ti 

prosent (tabell 1), noe som tyder på at metoden kan bidra til validiteten over mål på GMA i å 

predikere fremtidig jobbprestasjon. Det er ikke funnet tilstrekkelig med forskning på 

kandidatopplevelsen av å benytte interesser som seleksjonsmetode, noe som gjør det 

vanskelig å vurdere metodens praktiske verdi utenom dens prediktive validitet. 
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Personlighet og personlighetstester. Personlighet kan defineres som ”de karakteristika 

ved en person som forklarer konsistente atferdsmønstre” (Martinsen, 2015, s. 287). Forskning 

viser at det er fem overordnede personlighetsfaktorer, også kalt femfaktormodellen (Big Five) 

(Barrick, Mount, & Judge, 2001). Disse faktorene er henholdsvis emosjonell stabilitet, 

utadvendthet, åpenhet, medmenneskelighet og planmessighet (McCrae & Costa, 2003).  

Personlighetstester, også kalt personlighetsinventorier, er psykometriske tester som 

innebærer at kandidater gjennomfører en selvevaluering basert på en rekke spørsmål og 

utsagn (Iversen, 2003). Kandidatenes svar gir tallverdier for de ulike personlighetstrekkene. 

Disse tallverdiene beskriver hvorvidt kandidaten er sterk eller svak på trekkene.  

Av de fem trekkene i femfaktormodellen, har planmessighet høyest økningsvaliditet i 

kombinasjon med evnetester (Schmidt et al., 2016). Planmessighet beskriver grad av 

organisering, disiplin, grundighet og struktur (Iversen, 2003). Forskning på de fem faktorene 

viser nokså konsistent at planmessighet er den beste prediktoren for generell jobbprestasjon 

på tvers av yrkesgrupper og jobbrelaterte kriterier (Barros, Kausel, Cuadra, & Díaz, 2014; 

Hough & Oswald, 2008). Schmidt og Hunter (1998) beskriver at ansatte som skårer høyt på 

trekket planmessighet i en personlighetstest, utvikler høyere nivåer av jobbkunnskap i 

arbeidet. En person som er svært strukturert og grundig antas å legge ned mer innsats og 

bruke mer tid på oppgaver enn en person som er lite strukturert og disiplinert.  

Det å måle grad av planmessighet i seleksjonsprosessen kan bidra til å forklare fremtidig 

jobbprestasjon, noe som gjør at trekket er av betydning for seleksjonsprosessen. I tillegg viser 

forskning at personlighetstester oppleves positivt blant kandidater (Anderson et al., 2010).  

 

Referansesjekk. Referansesjekk er en utbredt seleksjonsmetode i Norge (Bjaalid & 

Mikkelsen, 2014), og så mye som 91,3% av norske virksomheter rapporterte i HR-Norges 

rekrutteringsundersøkelse at de benytter metoden i seleksjon (HR-Norge, 2009). 

Referansesjekk innebærer å få informasjon om kandidaters tidligere yrkesutøvelse fra 

tidligere jobber (Martinsen, 2015). Referansesjekk har en validitet på .26 og økningsvaliditet 

på åtte prosent, og seleksjonsmetoden er av praktisk betydning for seleksjonsprosessen da 

metoden kan bidra til validiteten ut over mål på GMA (Schmidt & Hunter, 1998; Schmidt et 

al., 2016). I tillegg oppleves referansesjekk som en positiv metode blant kandidater (Anderson 

et al., 2010). En utfordring ved å benytte referansesjekk som metode i praksis er derimot at 

kandidatene ofte velger referanser selv, noe som kan påvirke informasjonen som kommer ut 

av referansesjekkene (Bjaalid & Mikkelsen, 2014).   
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Skillet mellom forskning og praksis 

Det at virksomheter ikke anvender beste tilgjengelige evidens i praksis er et veletablert 

fenomen (Anderson et al., 2001; Johns, 1993). Det er flere mulige årsaker til dette skillet 

mellom forskning og praksis. En mulig forklaring kan være at praktikere innen HR sjelden 

leser akademisk litteratur og har lite kunnskap om forskingsfunn (Rynes, Brown, & Colbert, 

2002). Dette kan komme av at forskningsartikler er for teknisk komplekse eller at praktikere 

ikke tar seg tid til å lese akademisk litteratur (Rynes, Colbert, et al., 2002). En annen mulig 

årsak kan være at praktikere har en oppfatning om at forskere er lite opptatt av virkeligheten 

og mer opptatt av vitenskapeligheten (Anderson et al., 2001). Forskere kan også anse 

praktikere som å være opptatt av trender, uten å ta hensyn til vitenskapelig evidens. Dette er 

stereotypiske oppfatninger forskere og praktikere kan ha til hverandres tilnærminger.  

 Rynes, Brown, et al. (2002) fant at det er store forskjeller mellom forskningsfunn og 

praktikeres oppfatninger, spesielt innen seleksjon. For eksempel fant forskerne at det blant 

praktikere innen HR var mangel på bevissthet om nytten av å anvende mål på generelle 

mentale evner som prediktor på fremtidig jobbprestasjon i seleksjon.  

Oppsummering 

Virksomheter som benytter beste evidens i praksis har muligheten til å oppnå et 

konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet, og øke virksomhetens jobbprestasjon og 

produktivitet. Hva som kan sies å være treffsikre seleksjonsmetoder i seleksjonsprosessen er 

avhengig av blant annet metodenes prediktive validitet og kandidatopplevelsen knyttet til 

anvendelsen av metodene. Forskning viser at de mest treffsikre kombinasjoner av metoder er 

evnetester (mål på generelle mentale evner) i kombinasjon med integritetstester eller 

strukturerte intervjuer. Integritetstester er derimot mindre foretrukket av kandidater, og 

dermed av mindre praktisk betydning for seleksjonsprosessen. Forskning anbefaler å benytte 

evnetester som den primære seleksjonsmetoden og supplere med metoder som kan øke den 

prediktive validiteten i seleksjonsprosessen.  

For å undersøke hvorvidt norske virksomheter benytter beste evidens i praksis, og hvordan 

praktikere i Norge oppfatter forskning, har man i dette studiet intervjuet tre praktikere fra 

norske virksomheter. Videre følger en redegjørelse av studiens metodebakgrunn, analyse og 

resultater. Avslutningsvis vil resultatene bli diskutert.  
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Metode 

Metodetilnærming og forskningsstrategi 

Det ble vurdert som hensiktsmessig å benytte et kvalitativ forskningsdesign for å 

undersøke praktikeres erfaringer og opplevelser knyttet til seleksjon. Som nevnt 

innledningsvis vet vi lite om hvorfor arbeidsgiver velger ulike seleksjonsmetoder, og 

praktikeres oppfatninger knyttet til viktige forskningsfunn.  

Et kvalitativt case-studie er en grundig empirisk undersøkelse av et fenomen i dets 

kontekst (Yin, 2014). Case-studiet benyttes når fokuset for studien er å besvare ”hvordan” og 

”hvorfor” spørsmål, når atferd ikke kan manipuleres, en ønsker å avdekke kontekstuelle 

forhold fordi de kan være relevante for fenomenet som studeres, eller når grensene mellom 

fenomenet og konteksten ikke er tydelige (Yin, 2003). Case-studiet som forskningsstrategi ble 

sett som hensiktsmessig i denne studien da grensene mellom fenomenet som undersøkes og 

konteksten ikke er tydelige. Dette er fordi det eksisterer lite forskning på skillet mellom 

forskning og praksis innen seleksjon i Norge. Det er dermed vanskelig å ha en hypotese om 

hvilke metoder som faktisk benyttes i praksis og hvordan informantene tilnærmer seg 

personellseleksjon.  

Studien er et komparativt case-studie der tre ulike case sammenliknes. Dette er for å få en 

generell forståelse av fenomenet som undersøkes (Willig, 2013; Yin, 2003). Et case kan 

forstås som et fenomen som opptrer i en etablert kontekst, og kan være alt fra en person til en 

organisasjon (Miles & Huberman, 1994). Casene i denne studien er virksomheter innen bank- 

og finansbransjen.  

Casene i denne studien ble strategisk valgt ut på bakgrunn noen forhåndssatte kriterier 

(Pratt, 2009). Det ble sett som hensiktsmessig å velge case på bakgrunn av en antakelse om at 

det er behov for kontinuerlig personellseleksjon og bruk av effektive seleksjonsmetoder i 

virksomhetenes seleksjonsprosess. Dette innebærer at virksomhetene har egne HR-avdelinger 

som står for ulike HR-aktiviteter. Det ble dermed valgt å fokusere på mellomstore til store 

virksomheter der sannsynligheten var stor for at virksomhetene hadde egne HR-avdelinger.  

Bank- og finansbransjen er fokuset for denne studien. Sektoren Bank og Finans går 

gjennom endringer knyttet til blant annet teknologi og kundepreferanser, og utviklingen av 

kompetanse er avgjørende for effektiviteten og konkurranseevnen til virksomhetene 

(WorldEconomicForum, 2015). På bakgrunn av dette ble bransjen sett som aktuell for denne 

studien.  
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Utvalg. Utvalget i denne studien består av tre virksomheter. Dette ble vurdert som 

hensiktsmessig på bakgrunn av tid og ressurser, og studentens erfaring med kvalitativ 

forskningsmetode. Intervjustudier er ofte kritisert for at funnene ikke er generaliserbare fordi 

antallet informanter er for lite (Kvale, Anderssen, & Rygge, 1997). Målet med denne studien 

er derimot å innhente generell kunnskap, og Kvale et al. argumenterer med at det med fordel 

kan fokuseres på få og intensive case-studier.   

De tre virksomhetene ble kontaktet via telefon og/eller mail. Virksomhetene ble gitt 

informasjon om studien med et ønske om å intervjue en HR-rådgiver/leder med erfaring fra 

seleksjon.   

Intervju som kvalitativ forskningsmetode 

Semi-strukturert intervju ble benyttet som kvalitativ forskningsmetode i denne studien. 

Dette er en fleksibel metode som benyttes for å få tilgang på informantenes beskrivelser av 

opplevelser og meninger (Kvale et al., 1997). Semi-strukturert intervju er den mest brukte 

metoden for datainnsamling i kvalitativ forskning (Willig, 2013). Metoden er kompatibel med 

flere analysemetoder og enkel å anvende. Formålet med disse semi-strukturerte intervjuene er 

å få tilgang på informantenes erfaring med deres virksomhets seleksjonsprosess og 

seleksjonsmetodikk.  

Intervjuene ble gjennomført med bakgrunn i en semi-strukturert intervjuguide, se vedlegg 

A. Intervjuguiden inkluderte et forslag til temaer og spørsmål, som ble formulert som et 

resultat av opparbeidet kunnskap om seleksjonsmetodikk, og om skillet mellom forskning og 

praksis i seleksjon. Intervjuguiden ble brukt som en huskeliste med forslag til spørsmål. Semi-

strukturerte intervjuer gir muligheten til å ta hensyn til temaer som dukker opp underveis i 

intervjuet som er av interesse, noe som betyr at informanten påvirker samtalen (Præsteng, 

2010).  

Informantene fikk tilsendt intervjuguide og samtykke til deltakelse i studien én uke før 

gjennomføringen av intervjuene. Selve intervjuene fant sted på virksomhetenes kontorer. De 

tre intervjuene varte mellom 49 minutter og 1 time og 10 minutter, og ble tatt opp med 

lydopptaker.  
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Etikk 

Studien ble meldt inn og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD) 

(vedlegg B). Informantene fikk tilsendt intervjuguide og informert samtykke i forkant av 

intervjuene, og ble informert om at intervjuene skulle behandles konfidensielt, at det var 

frivillig å delta, og at de på hvilket som helst tidspunkt i forskningsprosessen kunne trekke sitt 

samtykke. Samtlige tre informanter samtykket til deltakelse og bruk av lydopptaker. 

Datamaterialet ble avidentifisert på bakgrunn av et ønske fra én av informantene om å være 

anonym. Dette innebærer at virksomhetenes navn er fiktive (Bank1, Bank2 og Bank3) og 

indirekte personidentifiserende opplysninger er fjernet (NSD, 2017).  

Analyse 

Det ble gjennomført en induktiv tematisk analyse, som er en kvalitativ metode for å finne 

og organisere mønstre av innhold og mening i datamaterialet (Braun & Clarke, 2006; Willig, 

2013). Gjennom den tematiske analysen ble det gjennomført en detaljert beskrivelse av 

datamaterialet for å identifisere temaer. Det ble tatt utgangspunkt i Braun og Clarke (2006) 

sitt forslag til hvordan en tematisk analyse kan gjennomføres. Analysen tok utgangspunkt i en 

induktiv tilnærming, og temaer har dermed blitt identifisert på bakgrunn av analysen og 

kodingen av datasettet. I intervjuguiden ble det formulert bestemte spørsmål på bakgrunn av 

teorigjennomgangen som har bidratt i å forme kategoriene som har kommet ut av analysen. 

Analysen har likevel vært datadrevet og åpen for andre kategorier utenom intervjuguiden.  

Følgende fem steg beskriver hvordan den tematiske analysen ble gjennomført.  

 

1.   Gjøre seg kjent med datamaterialet. Allerede ved datainnsamling ble det 

identifisert temaer av interesse. Datamaterialet ble videre transkribert og skrevet ut 

verbatim. Transkripsjonen ga til sammen 36 sider med tekst. Ved å transkribere 

ble datamaterialet bedre egnet for analyse (Kvale et al., 1997).  

2.   Kode data. Datamaterialet ble kodet ved å notere stikkord og forklarende 

setninger gjennom hele datasettet. Ved å kode data identifiserer man egenskaper 

ved data som er av interesse for det som undersøkes.  

3.   Samle koder til temaer. Kodene ble sortert, og flere av kodene ble kombinert til 

potensielle temaer.  
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4.   Se om temaene passer med data og koding. For å sikre at temaene representerer 

datamaterialet ble temaene gjennomgått. Det ble undersøkt hvorvidt temaene 

skulle deles opp i flere temaer, kombineres eller fjernes. Noen av temaene ble 

fjernet fordi det eksisterte for lite data knyttet til dem og/eller de ble sett som lite 

relevante for forskningsspørsmålene. 

5.   Definere og navngi temaer. Endelige temaer og undertemaer ble definert og 

navngitt. Det ble stående igjen to hovedtemaer: Seleksjonsprosessen og oppfatning 

av seleksjonsmetodikk. Under disse hovedtemaene ble det tilsammen identifisert 

åtte undertemaer.  

 

Resultater 

I det følgende presenteres resultatene av den tematiske analysen. Tabell 3 viser en oversikt 

over de to hovedtemaene og undertemaene som ble identifisert i analysen. Resultatene er delt 

opp i to deler: Seleksjonsprosessen og oppfatning av seleksjonsmetodikk. I den første delen 

presenteres funnene fra undertemaene krav til person og stilling og metoder. I den andre 

delen, som omhandler praktikernes oppfatninger, vil funnene fra undertemaene egen 

seleksjonsprosess og relevant forskning bli presentert. For en fullstendig oversikt over 

informantenes enkeltutsagn vedrørende temaene, se vedlegg C.  

 

Tabell 3 

Temaer og undertemaer som resultat av den tematiske analysen. 

 

Seleksjonsprosessen 

Resultatene viste at virksomhetene har en standard seleksjonsprosess som er lik for de 

fleste stillinger, med noen unntak. For eksempel benytter virksomhetene et rekrutteringsbyrå 

når de skal ansette til lederstillinger. Bank1 legger større vekt på hvilke metoder som 

anvendes til å ansette analytikere. Seleksjonsprosessen som beskrives i Bank1 sammenliknes 
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likevel med de to andre virksomhetene da denne forskjellen anses som å være av liten 

betydning for denne sammenligningen. Før en beskrivelse av hvilke metoder som anvendes i 

virksomhetene, vil det bli beskrevet hvorvidt virksomhetene setter krav i forkant av selve 

seleksjonen.  

 

Krav til person og stilling 

De tre informantene har noe ulik beskrivelse av hva slags kompetanse som er viktig for 

virksomhetene. Informanten fra Bank1 sier at karakterer og fagsammensetninger er 

kompetanse som er viktig å kartlegge. Informanten fra Bank2 sier derimot at virksomheten er 

opptatt av endringskompetanse og digital kompetanse. Informanten fra Bank3 beskriver at 

kompetanse kartlegges i tråd med stillingen. En av informantene sier: 

”(...) vi er på jakt etter mennesker som har det riktige kompetansesettet, det riktige 

verdisettet i forhold til å kunne jobbe hos oss”. (Bank2) 

 

Det er store forskjeller i hvordan og hvorvidt virksomhetene kartlegger behovet i 

virksomhetene og avklarer spesifikke krav til en persons kompetanse og stilling. Kun én av 

virksomhetene benytter en jobbanalyse gjennom hele prosessen (Bank2). Denne jobbanalysen 

danner også grunnlaget for utformingen av en kravspesifikasjon til en aktuell stilling i Bank2.  

Informanten fra Bank1 sier at de ikke benytter jobbanalyser, men at det er et ønske om å 

gjennomføre slike analyser i fremtiden. Virksomheten bruker derimot tid på å lage en 

kravspesifikasjon, som består av krav til utdanning, personlighet og erfaring. Bank3 

gjennomfører ikke jobbanalyser, men har en standard for å lage kravspesifikasjoner. 

Informanten fra Bank3 beskriver derimot at disse ikke nødvendigvis utformes skriftlig, men 

kun diskuteres muntlig. En av informantene beskriver: 

”Ja, det er klart at ideelt sett så skal du lage en jobbanalyse for hver enkelt stilling”. 

(Bank1) 

 

Krav til person og stilling kan danne et grunnlag for hvilke seleksjonsmetoder som bør 

anvendes i seleksjon. Resultatene indikerer at krav fastsettes i ulik grad i de tre 

virksomhetene. Videre følger en beskrivelse av hvilke seleksjonsmetoder virksomhetene 

benytter.   
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Metoder 

Det er store likheter når det kommer til hvilke seleksjonsmetoder virksomhetene benytter i 

seleksjonsprosessen. For en oversikt over metodene som anvendes i praksis i de tre 

virksomhetene, se tabell 3.  

 

Tabell 3 

Oversikt over virksomhetenes metoder i seleksjonsprosessen. 

 
Førstegangsintervju. Felles for virksomhetene er at de har et førstegangsintervju som et 

første møte med kandidatene. Intervjuet gjennomføres av rekrutterende leder alene eller i 

samarbeid med en annen leder, eller én til to fagpersoner. Virksomhetene benytter semi-

strukturerte intervjuguider som en mal for gjennomføringen av intervjuene. Én av 

informantene sier at virksomheten følger en strukturert standard, men videre beskrivelse tyder 

på at intervjuene er semi-strukturerte:  

”Men det vil aldri bli helt likt uansett for man stiller oppfølgingsspørsmål til et svar. Så 

helt likt vil det ikke bli når det er mennesker man snakker med, men man skal ha standard 

for å ha strukturert intervju”. (Bank3)  

 

Resultatene viser at det er flere formål med førstegangsintervjuet. Intervjuet benyttes for å 

sjekke om utvalgte kandidater er kvalifiserte, motiverte, få et første inntrykk av kandidatene 

og informere ytterligere om stillingen. I tillegg beskriver en av informantene hvordan 

førstegangsintervjuet kan brukes for å gi kandidatene et positivt inntrykk av virksomheten. Én 

av informantene beskriver betydningen av førstegangsintervjuet:  

”Det er denne toveisbiten jeg mener er ekstremt viktig i en rekrutteringssammenheng”. 

(Bank1) 
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Tester. Seleksjonsprosessen i de tre virksomhetene innebærer å gjennomføre 

personlighets- og evnetester mellom første- og andregangsintervjuet. Virksomhetene benytter 

tester på stort sett alle stillinger med noen unntak. Hovedforskjellen i virksomhetene er 

hvilket testverktøy og testleverandør som brukes. Informantene sier: 

”Vi bruker den der OPQ. Og det er da personlighetstest og så er det da også evnetest 

der.” (Bank1) 

 

” Vi bruker en standard personlighetstest fra Cubiks, og det er PAPI. Og så bruker vi 

LOGIKS som evnetest.” (Bank2) 

 

”(...) cut-e som vi bruker.” (Bank3) 

 

Virksomhetene benytter tester som et verktøy for å få en dypere forståelse av kandidatene og 

for å bli bedre kjent. Personlighets- og evnetester benyttes som et diskusjonsverktøy i 

andregangsintervjuet. Dette innebærer en diskusjon av testresultater mellom kandidat og 

arbeidsgiver. En av informantene beskriver hvordan en slik dialog gjør at man kommer 

nærmere kandidaten. Informantene har en enighet om at det er en fordel å benytte tester i 

seleksjonsprosessen. Informantene sier at testene bidrar til å gi intervjuene en ekstra 

dimensjon, og bidra til en god diskusjon. To av informantene beskriver derimot ulemper 

knyttet til å anvende tester i praksis: 

”(...) du må hele tiden vite at det er ganske mye unøyaktigheter i disse testene så sånn sett 

så vil jeg sagt at det du må ta det med en klype salt” (Bank1) 

 

”Ulempen er jo at noen ledere kan fokusere veldig på det hvor typ hvis det er en dårlig da 

at det blir fokuset”. (Bank3) 

 

Informantene har en enighet om at tester er en del av prosessen som vektlegges som én av 

flere metoder. I tillegg er det enighet om at en middels eller dårlig test ikke er et grunnlag for 

å avslå kandidatene fordi diskusjonen av testresultatene og en vurdering av andre metoder 

spiler en vesentlig rolle. Én av informantene sier: 

”Hvis de har veldig gode karakterer, de har tatt de rette fagene, de fremstår som genuint 

motiverte på førstegangsintervju og annengangsintervju, referansene er bra, papirene er 

bra, så har de en middels test, så ville jeg fortsatt ansatt de”.  (Bank1)  
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Andregangsintervju. Etter gjennomføringen av tester følger andregangsintervjuet. Felles 

for virksomhetene er at de gir tilbakemelding på testene til kandidatene i løpet av dette 

intervjuet. Utover denne testtilbakemeldingen, benyttes andregangsintervjuet til å bli enda 

bedre kjent med kandidatene. Innholdet i andregangsintervjuet er noe forskjellig fra 

førstegangsintervjuet. Informantene sier at andregangsintervjuet innebærer å stille dypere 

spørsmål. Slike spørsmål beskrives som spørsmål knyttet til spesifikk kompetanse, 

personlighet og/eller motivasjon. Én av informantene (Bank2) beskriver at 

andregangsintervjuet er mer strukturert enn førstegangsintervjuet, samtidig som intervjuet gir 

en mulighet for at kandidatene kan stille spørsmål. Én av informantene sier: 

”(...)det er veldig god måte å få med seg en annen dimensjon enn forrige, første”. (Bank3) 

 

Case og vurderingssenter. En likhet blant virksomhetene er at de anvender case i 

seleksjonsprosessen som en del av andregangsintervjuet eller som et tredje intervju. 

Resultatene viser derimot at anvendelsen av case er stillingsavhengig. Én av virksomhetene 

benytter case på nyutdannede kandidater, eller på seniorstillinger i form av simuleringer 

(Bank2). 

Én av informantene beskriver case som en type arbeidsprøve (Bank2), som er jobbrelatert. 

Informanten beskriver at arbeidsprøve er en effektiv metode basert på meta-analysen til 

Schmidt og Hunter fra 1998. To av informantene (Bank2 og Bank3) beskriver at case som 

metode innebærer at kandidatene skal forberede en oppgave og deretter presentere denne 

oppgaven. Informanten fra Bank1 beskriver derimot at det kan være vanskelig å skille mellom 

case og faglige spørsmål, og at case kan innebære flere utfordrende faglige spørsmål.  

Bank3 skiller seg ut i casebruk ved at virksomheten benytter case i stedet for evnetester i 

de tilfellene de benytter det. Informanten sier: 

”For en evnetest kan gi en god indikasjon på styrker og svakheter, men i tillegg vil en 

arbeidsprøve er jo, min personlige mening er at det er bedre”. (Bank3) 

 

To av virksomhetene benytter vurderingssenter (assessment center) i seleksjonsprosessen 

(Bank2 og Bank3). Metoden innebærer at kandidater blir testet i form av individuelle eller 

gruppebaserte case. Én av informantene beskriver at de benytter metoden når de ansetter til 

deres eget program for nyutdannede. Den andre informanten beskriver at virksomheten 
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sjelden benytter det, men at metoden er hensiktsmessig i seleksjon. Dette kommer frem av 

følgende utsagn: 

”Får utrolig mye ut av det, flere er involverte av oss så man får en helt annen arena på å 

diskutere og sammenlikne og man får testet de ut på mange mer, altså vi har gjort det på 

mange forskjellige måter”. (Bank3) 

 

Finaleintervju. Etter andregangsintervjuet og eventuelt case, benytter virksomhetene et 

tredje intervju, finaleintervju. En av informantene kaller et slikt siste intervju for et 

bestefarintervju på bakgrunn av at rekrutterende leders leder møter de aktuelle kandidatene. 

Finaleintervju blir benyttet dersom virksomhetene ser det som nødvendig. Én av 

virksomhetene kan ha opptil fire intervjuer i de stillingene der det er spesielt viktig at flere i 

organisasjonen møter finalekandidatene. Én av informantene beskriver:  

”Noen ganger så kan det hende at vi for eksempel kaller inn to kandidater til 

bestefarintervju med leders leder igjen”. (Bank2) 

 

Referansesjekk. Etter et eventuelt finaleintervju kontakter virksomhetene tidligere 

arbeidsgivere, også kalt referanser. Referansesjekk blir utført på de kandidatene som står igjen 

etter case og/eller finaleintervju. Referanser blir kontaktet av leder eller partner/rådgiver fra 

HR, som har vært med i prosessen. Virksomhetene kontakter flere enn én referanse, og 

informantene beskriver at referansesjekk er en strukturert del av prosessen. Informantene sier 

at de anvender et standardskjema med spørsmål. Én av informantene sier:  

”Det er kanskje en 10-15 punkter som er like fra gang til gang”. (Bank1) 

 

Det er en likhet i hvordan referansesjekk som metode vektlegges i prosessen. Informantene 

sier at referansesjekk er en viktig del av seleksjonsprosessen, og har en enighet om at 

prosessen ikke går videre til ansettelse dersom referansene ikke er gode nok. Resultatene viser 

at virksomheter ikke ansetter dersom referansene er mindre gode. Én av informantene sier: 

”HR anbefaler aldri å ansette hvis det er en dårlig referanse”. (Bank3) 

 

Informanten fra Bank2 sier at referansesjekk er en del av vurderingen. Informantene fra 

Bank1 og Bank3 sier derimot at referansesjekk vektlegges høyere enn for eksempel 

evnetester. Informantene sier: 
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”(...)om de har glimrende testresultater, og referansene var helt håpløse så hadde jeg ikke 

ansatt de”. (Bank1) 

 

”(...) referanser mener jeg er alfa omega til syvende og sist for der kan det komme fram, 

og så er det selvfølgelig alltid mulig man ikke får ærlige referanser”. (Bank3) 

Oppfatning av seleksjonsmetodikk 

Denne delen av resultatene omhandler informantenes oppfatning av egen 

seleksjonsprosess og oppfatning av relevant forskning. Dette kan si noe om årsaker til skillet 

mellom forskning og praksis. 

 

Egen seleksjonsprosess 

Informantene har oppfatninger knyttet til egen seleksjonsprosess, og det er både likheter 

og forskjeller i disse oppfatningene. For en oversikt over disse, se tabell 4. Praktikeres 

oppfatning av egen seleksjonsprosess kan si noe om hvorfor virksomhetene benytter 

seleksjonsmetodene som er beskrevet. 

 

Tabell 4 

Oversikt over informantenes oppfatninger av egen seleksjonsprosess 

 
 

Samtlige tre informanter har en oppfatning om at det er viktig å ta hensyn til kandidatene i 

seleksjonsprosessen. Det beskrives som viktig å ta hensyn til kandidatene for å ikke risikere at 

kandidater dropper ut av prosessen, og for å ha muligheten til å rekruttere ønskede kandidater 

i fremtiden. Én av informantene sier: 

” (...)det er kamp om ressursene og det vil jo si at vi må være profesjonelle hvis ikke så får 

vi ikke rekruttert de vi vil ha”. (Bank2) 
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Utenom betydningen av å ta hensyn til kandidatene i prosessen, beskriver informanten fra 

Bank3 at virksomheten gjør feilansettelser, og at prosessen intenderer å minimere denne 

risikoen. Informantene fra Bank1 og Bank2 sier at prosessen består av flere treffpunkter for å 

gjøre ansettelsesbeslutningen mer treffsikker. Å benytte flere metoder i prosessen blir 

beskrevet som metodetriangulering. Én av informantene sier:   

”Vi har jo flere treffpunkter, vi har førsteintervju, test og andreintervju, vi har kanskje 

tredjeintervju og vi har flere personer som har vært inne og gjort vurderinger og så har vi 

referansesjekken, CV og dokumenter, og alt skal liksom, skal stemme overens”. (Bank2)  

 

Informanten fra Bank1 sier at seleksjon generelt er en stor kostnad. Informanten sier at det 

gjennomføres en vurdering av hvor mye en ekstra runde koster i forhold til hvor mye denne 

runden kan være av nytte for prosessen:  

”Så det er klart det er et skjæringspunkt på hvor mye du skal legge i det og hvor, hva du 

får ut av det”. (Bank1) 

 

Informanten fra Bank2 har en oppfatning om at virksomhetens seleksjonsprosess er 

forutsigbar for alle parter i prosessen. I tillegg sier informanten at tid er en vesentlig faktor, og 

at virksomhetens seleksjonsprosess er effektiv. Informanten sier: 

”Så sånn sett så er det en ganske sånn god balansert prosess som ikke skal ta for lang 

tid” (Bank2) 

 

Informanten fra Bank2 oppfatter i tillegg seleksjonsprosessen som forskningsbasert, og 

sammenligner virksomhetens seleksjonsprosess med meta-analysen til Schmidt og Hunter fra 

1998. Informanten sier: 

”(...) hvis du ser den opp mot Schmidt & Hunter da så checker den av på de viktigste 

punktene så sånn sett så er den jo forskningsbasert, og det her er gode metoder for å gjøre 

gode vurderinger”. (Bank2) 

 

Relevant forskning 

Denne delen av resultatene omhandler informantenes oppfatning av relevant forskning, og 

innebærer i all hovedsak oppfatning av meta-analysen til Schmidt og Hunter fra 1998. 

Praktikeres oppfatning av relevant forskning kan gi kunnskap om hvorfor virksomhetene ikke 
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anvender de mest treffsikre seleksjonsmetodene i praksis. Det kan dermed belyse årsaker til et 

økende skille mellom forskning og praksis. 

Først og fremst er det forskjeller i hvilken grad informantene er kjent med meta-analysen 

til Schmidt og Hunter fra 1998. Artikkelen er ukjent for én av informantene (Bank3). 

Informanten er derimot noe kjent med forskningsfunnene i artikkelen fordi virksomheten 

benytter testleverandør som baserer seg på forskningsfunnene i Schmidt og Hunter fra 1998 

(cut-e). Informanten har derimot ikke nok kunnskap om forskningsfunnene til å ytre noen 

oppfatninger knyttet til disse.  

Informanten fra Bank2 har en oppfatning om at meta-analysen er en av de bedre studiene 

innen fagfeltet, og at å følge beste praksis gjør en virksomhet så trygg som mulig. I likhet 

med informanten fra Bank3 er det likevel en oppfatning om at det er en utfordring å benytte 

beste tilgjengelig forskning i praksis. Informantene oppfatter flere mangler ved studien. Én av 

informantene beskriver: 

”(...) det er en utfordring, for hadde det vært så enkelt at vi kunne følge Schmidt & Hunter 

så hadde det vært veldig effektive prosesser så hadde vi sendt inn folk for å ta en evnetest 

så ser vi om de er kvalifisert”. (Bank2) 

 

Informanten fra Bank2 beskriver sin oppfatning om at seleksjon i praksis innebærer et fokus 

på de menneskelige relasjonene, i motsetning til forskning som vektlegger evnenivå i større 

grad. Følgende utsagn er beskrivende for dette: 

”Vi ser jo i dag at det er ikke manglende excel kunnskaper eller intelligens som oftest 

gjør at det kan bli konflikter på en arbeidsplass eller at arbeidsforhold ikke lykkes. Det er 

jo ofte mellommenneskelige relasjoner på en eller annen måte”. (Bank2) 

 

Informanten fra Bank1 beskriver flere forhold som meta-analysen fra 1998 ikke tar med i 

betraktning. Først og fremst sier informanten at det å måle jobbsuksess i praksis er en 

utfordring da det er flere forhold som spiller inn. Disse forholdene kan være trender, 

konjunkturer eller verktøy som ikke er relatert til selve personen. Informanten har i tillegg en 

oppfatning om at en stor forskjell mellom forskning og praksis innen seleksjon, er at det i 

praksis er et moment av salg for å sikre kandidater. Informanten har en oppfatning om at 

studien til Schmidt og Hunter fra 1998 ikke tar med i betraktning at kandidater er interessert i 

flere virksomheter samtidig. I tillegg beskriver informanten hvordan faktorer som kostnad og 

nytte ikke blir tatt hensyn til i denne forskningen. 
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Utover disse begrensningene, har informanten en oppfatning om at forskere generelt er 

opptatt av vitenskapelighet, og ikke har nok erfaring med rekruttering i praksis. Dette kommer 

frem av følgende utsagn: 

”Det er veldig mange forhold de ikke tar med. De tenker hvordan man skal få det så 

vitenskapelig som mulig”(Bank1) 

 

”(...)den såkalte normative approachen den er ikke riktig den heller fordi den er laget av 

ofte psykometrikere som ikke har gjort noe særlig rekrutteringer selv, de har jobbet med 

tester av personer, men ikke med rekruttering, ikke sant”. (Bank1) 

 

Diskusjon 

Det overordnede formålet med denne studien har vært å undersøke skillet mellom 

forskning og praksis i personellseleksjon. Først vil resultatene knyttet til seleksjonsprosessen 

bli diskutert. Sentralt i diskusjonen er hvorvidt virksomhetene gjennomfører jobbanalyser, og 

om seleksjonsmetodene som anvendes i praksis er de metodene som forskning viser er mest 

treffsikre. Videre følger en diskusjon av informantenes oppfatning av egen seleksjonsprosess. 

Disse oppfatningene ses i lys av evidensbasert praksis. Avslutningsvis vil det bli diskutert 

hvordan praktikeres oppfatninger av relevant forskning sier noe om skillet mellom forskning 

og praksis.  

Sette krav til person og stilling 

Cascio og Aguinis (2014) anbefaler å utforme jobbanalyser før selve seleksjonsprosessen. 

Resultatene viser at kun én av virksomhetene benytter jobbanalyser som et grunnlag for hva 

som skal utøves i seleksjonsprosessen (Bank2), og lager kravspesifikasjoner forankret i 

jobbanalysene. Anvendelsen av både jobbanalyser og kravspesifikasjoner kan ha en betydning 

for hva virksomheten ser etter i løpet av seleksjonsprosessen. Å fastsette slike krav på 

forhånd, øker sannsynligheten for samsvar mellom en persons kompetanse og kravene som er 

knyttet til en spesifikk stilling.  

Resultatene viser at Bank1 ikke benytter jobbanalyser, men utformer kravspesifikasjoner. 

En mulig årsak til at jobbanalyser ikke gjennomføres i Bank1 kan være at de som er 

ansvarlige for seleksjonsprosessen mener de har nok erfaring til å vite hva de er på utkikk 

etter. Følgende utsagn er beskrivende for dette: 
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”Og da spesielt hvis du er en erfaren rekrutterer så vil du da si at okei jeg vet hva jeg er 

på jakt etter, jeg har skrevet sånne hundre ganger før og jeg har en jobbeskrivelse her og 

den er dekkende for denne stillingen.”(Bank1) 

Det at virksomheten bruker tid på å utforme kravspesifikasjoner kan bidra til å fastsette hva 

virksomheten ønsker av en kandidat da denne kravspesifikasjonen inkluderer krav til 

utdanning, personlighet og erfaring. Derimot kan mangelen på jobbanalyser føre til usikkerhet 

om hvilke krav som stilles til arbeidet, noe som kan gjøre at person og arbeid ikke samsvarer i 

den grad som er ønskelig. 

Bank3 benytter ikke jobbanalyser, men informanten beskriver at virksomheten har en 

rutine på å utforme kravspesifikasjoner. Resultatene viser derimot at disse 

kravspesifikasjonene ikke nødvendigvis utformes i praksis, men diskuteres muntlig. Dette kan 

i verste fall føre til at virksomheten ikke tar hensyn til krav knyttet til en spesifikk stilling 

eller kompetanse, og ansetter personer som ikke passer til denne stillingen. 

 Virksomhetene bør avklare hva de er på utkikk etter i seleksjonsprosessen. 

Virksomhetene kan med fordel utforme jobbanalyser, og ha en rutine på å utforme skriftlige 

kravspesifikasjoner. Dette kan danne et sterkere grunnlag i seleksjonsprosessen da det er 

større sannsynlighet for at metodene som anvendes stemmer overens med det som faktisk skal 

måles. I tillegg kan det å avklare behovet i virksomheten i forkant av seleksjonsprosessen 

gjøre det lettere å sammenligne kandidater opp mot de spesifikke kravene som er satt til en 

stilling. En klar tanke om hva som er målet med seleksjonsprosessen kan redusere potensielle 

feilkilder som førsteinntrykk og magefølelse. Kandidatene kan dermed bli mer rettferdig og 

objektivt behandlet i prosessen, samtidig som virksomheten øker sannsynligheten for å finne 

rett person til en stilling.  

Anvendelsen av seleksjonsmetodikk i praksis 

Artiklene til Schmidt og Hunter (1998) og Schmidt et al. (2016) bidrar til å gi en oversikt 

over de mest treffsikre metodene i seleksjon. Forskningsfunnene fra disse meta-analysene 

viser at det er to kombinasjoner av metoder som er mer treffsikre enn andre, nemlig 1) 

kombinasjonen av mål på GMA og integritetstest og 2) kombinasjonen av mål på GMA og 

strukturerte intervjuer.  

Virksomhetene i studien benytter evne- og personlighetstester, semi-strukturerte 

intervjuer, og referansesjekk. I tillegg anvender virksomhetene case og vurderingssenter i 
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ansettelse til spesifikke stillinger. Metodene som virksomhetene anvender i 

seleksjonsprosessen er forskningsbaserte, og forskning viser at disse metodene kan bidra til 

treffsikkerheten i seleksjonsprosessen. Resultatene indikerer derimot at virksomhetene ikke 

benytter de mest treffsikre kombinasjonene av metoder i seleksjonsprosessen.  

 

Mål på evner som primær seleksjonsmetode. Forskning anbefaler å benytte mål på 

GMA som den primære seleksjonsmetoden/prediktoren og supplere med andre metoder som 

kan øke treffsikkerheten i seleksjonsprosessen (Schmidt et al., 2016). Generelle mentale evner 

kan måles ved å anvende evnetester. De tre virksomhetene bruker evnetester i 

seleksjonsprosessen som en av flere metoder for å kunne ta en avgjørelse om hvem som er 

best egnet for en stilling. Både personlighets- og evnetester benyttes som et diskusjonsverktøy 

for å bli bedre kjent med kandidatene. Disse resultatene indikerer at evnetester ikke benyttes 

som den primære seleksjonsmetode, og at metoden ikke vektlegges høyere enn andre 

metoder. En av informantene beskriver: 

”(...)om de har glimrende testresultater, og referansene var helt håpløse så hadde jeg ikke 

ansatt de”. (Bank1) 

Utsagnet over indikerer at referansesjekk vektlegges høyere enn tester, på tross av at 

forskning viser at metoden har betydelig lavere prediktiv validitet enn mål på generelle 

mentale evner. Av metodene som er beskrevet i denne oppgaven har referansesjekk, sammen 

med mål på planmessighet, lavest økningsvaliditet i kombinasjon med mål på GMA.  

En mulig årsak til at evnetester ikke vektlegges høyere enn andre metoder, kan være at 

virksomhetene ønsker å vektlegge relasjon mellom arbeidsgiver og kandidat fremfor 

testskårer, og at testskårer i seg selv ikke danner nok grunnlag til å ta en vurdering. Dette 

kommer frem av følgende utsagn.  

”Men før vi får kandidatenes sitt syn, og skulle til å si, litt mer kjøtt på beinet i forhold til 

hvorfor kommer testresultatet ut sånn eller sånn så er det veldig vanskelig å si sånn 

egentlig. Det er en av flere metoder vi bruker”. (Bank3) 

En annen mulig forklaring kan være at virksomhetene oppfatter tester som unøyaktige 

mål, noe som gjør diskusjonen i etterkant viktig for å bekrefte eller avkrefte det testskårene 

forteller om en person.  

”(...) du må hele tiden vite at det er ganske mye unøyaktigheter i disse testene så sånn sett 

så vil jeg sagt at det du må ta det med en klype salt. (Bank1) 
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 Semi-strukturert intervju. Forskning viser at strukturerte og ustrukturerte intervjuer er 

valide alternativer i seleksjonsprosessen (Schmidt et al., 2016). Strukturerte intervjuer har 

derimot noe høyere økningsvaliditet, noe som gjør at metoden er mer treffsikker i 

kombinasjon med evnetester.  

Resultatene viser at virksomhetene anvender semi-strukturerte intervjuer. Slike intervjuer 

har noe grad av struktur i form av fastsatte spørsmål, samtidig som at intervjuet gir mulighet 

for intervjueren til å stille oppfølgingsspørsmål til et svar. Semi-strukturerte intervjuer er 

dermed en mer fleksibel form for intervju sammenliknet med strukturerte intervjuer. Denne 

fleksibiliteten kan være en mulig forklaring på hvorfor virksomhetene benytter semi-

strukturerte intervjuer over mer strukturerte intervjuer.  

Intervju er en stor del av virksomhetenes seleksjonsprosess, og virksomhetene kan ha 

opptil fire intervjuer i løpet av prosessen. Resultatene viser at førstegangsintervjuet har flere 

formål. Blant annet benyttes førstegangsintervjuet for å få et første inntrykk av kandidatene 

og videre både informere ytterligere om stillingen og selge inn virksomheten 

(merkevarebygging). Andregangsintervjuet i virksomhetene innebærer testtilbakemelding og 

dypere spørsmål. Resultatene viser at andregangsintervjuet er noe mer strukturert på bakgrunn 

av at kandidatene får mer spesifikke spørsmål knyttet til kompetanse og/eller erfaring. En del 

av andregangsintervjuet innebærer også å diskutere resultatene av personlighets- og 

evnetestene.  

Samlet sett indikerer resultatene fra studien at intervju ikke kun benyttes til å tilnærme seg 

kandidatens kompetanse, men at en viktig del av intervjuet er å få kandidaten til å ville jobbe i 

virksomheten. Dette kan være en årsak til at virksomhetene benytter semi-strukturerte 

intervjuer over mer strukturerte intervjuer, der spørsmålene er standardiserte og like for 

samtlige kandidater i prosessen. 

 

Arbeidsprøve i praksis. Schmidt og Hunter (1998) viser at mål på GMA i kombinasjon 

med arbeidsprøve er en av de mer treffsikre kombinasjonene av metoder.  Nyere forskning 

viser at arbeidsprøve korrelerer sterkere med mål på GMA enn tidligere antatt, og at metoden 

bidrar lite til den prediktive validiteten over mål på GMA (Schmidt et al., 2016). Intervjuene i 

denne studien ble gjennomført før den oppdaterte artikkelen ble publisert som et working 

paper, og informantene er dermed ikke kjent med forskningsfunnene i artikkelen.  
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 Virksomhetene benytter case som en arbeidsprøve eller ved å stille faglige spørsmål. På 

bakgrunn av at nyere forskning viser at arbeidsprøve er mindre treffsikkert i kombinasjon 

med evnetester, kan det tyde på at det ikke er hensiktsmessig å benytte en kombinasjon av 

disse metodene i seleksjon. Resultatene indikerer derimot at virksomhetene sjelden benytter 

case i seleksjon. Bank3 benytter case istedet for evnetester i de tilfellene de benytter det. Dette 

kan være hensiktsmessig da metodene ser ut til å måle mye av det samme.  

Evidensbasert HR i praksis 

Resultatene som omhandler oppfatning av egen seleksjonsprosess kan gi en indikasjon på 

hva som er tatt med i betraktning i beslutningen om hvilke metoder som skal anvendes i 

seleksjonsprosessen. Figur 3 er et forsøk på å se seleksjon i et evidensbasert perspektiv. Sett i 

lys av de fire informasjonskildene utmerker disse oppfatningene seg: kandidater, forskning, 

kostnad og nytte, og tid. Disse oppfatningene vil bli diskutert i lys av de fire 

informasjonskildene i evidensbasert HR. 

 

 
Figur 3. Seleksjonsprosessen i et evidensbasert perspektiv.  

 

Kandidaters synspunkter. På bakgrunn av at samtlige informanter beskriver at 

seleksjonsprosessen tar hensyn til kandidatene, kan det tyde på at dette er en viktig faktor i 

beslutningen om hvilke metoder som skal anvendes i seleksjonsprosessen. Stor konkurranse 
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mellom virksomheter i bransjen kan gjøre behovet for å opprettholde god kandidatopplevelse 

større. Følgende utsagn er beskrivende for dette: 

” (...)det er kamp om ressursene og det vil jo si at vi må være profesjonelle hvis ikke så får 

vi ikke rekruttert de vi vil ha”. (Bank2) 

 

Relevant forskning. Én av informantene har en oppfatning om at virksomhetens 

seleksjonsprosess er forskningsbasert (Bank2). Dette tyder på at virksomheten har gjort en 

vurdering av tilgjengelig forskning. Informanten sier:  

”(...) hvis du ser den opp mot Schmidt & Hunter da så checker den av på de viktigste 

punktene så sånn sett så er den jo forskningsbasert, og det her er gode metoder for å gjøre 

gode vurderinger”. (Bank2) 

Det ble tidligere beskrevet hvordan virksomhetene, inkludert Bank2, ikke benytter de mest 

treffsikre kombinasjonene av metoder i seleksjonsprosessen. Resultatene indikerer at beste 

tilgjengelig evidens vektlegges mindre enn andre informasjonskilder, som for eksempel 

kandidatenes synspunkter.  

 

Kostnad, nytte og tid. Informanten fra Bank1 oppfatter at seleksjonsprosessen er et 

resultat av blant annet en vurdering av kostnad og nytte. Informanten fra Bank2 beskriver i 

tillegg tid som en viktig faktor i hvor effektiv seleksjonsprosessen oppfattes å være. Kostnad, 

nytte og tid kan ses som en vurdering av forhold i virksomheten som kan påvirke 

beslutningen om hvilke metoder som skal anvendes i prosessen. Jobbanalyser kan også ses 

som en type vurdering av forhold i lokal kontekst fordi virksomhetene kan fastsette krav i 

forhold til hva som trengs i virksomheten og til en spesifikk stilling. Som nevnt, er det 

ulikheter i hvilken grad virksomhetene fastsetter krav til person og stilling i forkant av 

seleksjonsprosessen.  

Samlet sett indikerer resultatene at seleksjonsprosessen i virksomhetene er vurdert opp 

mot flere faktorer. Disse faktorene kan til en viss grad ses i lys av evidensbasert praksis. 

Likevel indikerer resultatene at kun én av virksomhetene vektlegger forskning på treffsikre 

seleksjonsmetoder i en beslutning om hvilke metoder som skal anvendes. Resultatene som 

omhandler oppfatning av relevant forskning kan videre si noe mer om hvorfor beste evidens 

ikke benyttes i større grad.   
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Praktikeres oppfatning av relevant forskning 

Schmidt og Hunter (1998) er en meta-analyse av stor betydning for fagfeltet seleksjon, og 

for de ulike seleksjonsmetodenes treffsikkerhet. To av tre informanter var godt kjent med 

artikkelen. Informanten fra Bank3 hadde lite kjennskap til meta-analysen. Informanten hadde 

derimot noe kunnskap om forskningsfunnene i artikkelen gjennom virksomhetens 

testleverandør (cut-e). Det er en mulighet for at det ikke er vanlig praksis å være kontinuerlig 

oppdatert på akademisk litteratur. Informanten sier: 

”(...) jeg har sett noen presentasjoner fra de (cut-e) hvor liksom dette er det som er 
standarden og så hvis du legger på disse tingene så får du enda større validitet. Så ja, da 
har jeg vel kanskje hørt om den”. (Bank3) 

Én av informantene med kjennskap til meta-analysen beskriver den som en av de bedre 

artiklene innen fagfeltet. Resultatene viser derimot at det er en oppfatning om at det er flere 

forhold Schmidt og Hunter (1998) ikke tar hensyn til. De to informantene med kjennskap til 

meta-analysen beskriver utfordringer knyttet til å benytte forskningen i praksis. Dette kan 

bidra i å forklare eventuelle årsaker til at virksomhetene ikke vektlegger beste evidens i større 

grad. 

Én av informantene (Bank2) har en oppfatning om at det i praksis er mer fokus på relasjon 

mellom arbeidsgiver og kandidat, og mindre fokus på å måle evnenivå. Informanten beskriver 

hvordan en kan følge beste praksis for å bli så trygg som mulig, men at dette ikke innebærer å 

benytte kun evnetester bare fordi metoden har høy prediktiv validitet. Evnetester vektlegges 

for eksempel ikke som den primære seleksjonsmetoden, og semi-strukturerte intervjuer 

benyttes fremfor mer treffsikre strukturerte intervjuer. I tillegg anvendes ikke integritetstester 

selv om forskning beskriver metoden som en av de mer valide seleksjonsmetodene. Disse 

resultatene tyder på at prediktiv validitet ikke står sterkest i en vurdering om hvilke metoder 

som skal benyttes. Informanten fra Bank1 har i tillegg en oppfatning om at det ikke er like lett 

å måle jobbsuksess i praksis med mindre virksomheten driver med salg. Det kan tenkes at 

virksomhetene oppfatter det som lettere å vurdere hvordan arbeidsforholdene fungerer i 

virksomheten heller enn hvor godt hvert enkelt individ presterer. Dette kan igjen bekrefte en 

tanke om at prediktiv validitet ikke står sterkest i en beslutning om hvilke metoder som skal 

anvendes. 

Informanten fra Bank1 beskriver salg som den største forskjellen mellom forskning og 

praksis, og at artikkelen til Schmidt og Hunter (1998) ikke tar i betraktning at det er 

konkurranse mellom virksomhetene i bransjen. Dette kan ses i sammenheng med at 
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virksomhetene er opptatt av å vektlegge metoder som kan bidra i å fremme virksomhetens 

rykte og opprettholde positiv kandidatopplevelse.  

Informanten fra Bank1 har en oppfatning om at forskere ikke har nok erfaring med 

rekruttering. Dette kan bidra til en antakelse om at praktikere og forskere har stereotypiske 

tanker knyttet til hverandres tilnærminger. En slik oppfatning kan potensielt sett hindre 

fremtidig utveksling av informasjon, og gjøre at praktikere ikke leser akademisk litteratur. I 

tillegg kan en slik oppfatning i stor grad påvirke hvilke metoder som benyttes, og bidra i at 

praktikere ikke tenker kritisk og aktivt undersøker muligheter og forklaringer når de tar en 

beslutning. 

Informantene fra Bank1 og Bank2 beskrev flere mangler i meta-analysen til Schmidt og 

Hunter (1998), og i forskning generelt. En oppfatning fra praktikernes side om at forskning er 

mangelfull eller ikke gjeldende for en spesifikk situasjon kan gjøre at virksomhetene unngår å 

benytte beste evidens i praksis. For eksempel oppfatter informanten fra Bank1 at det er 

vanskelig å måle jobbsuksess. I og med at meta-analysen til Schmidt og Hunter (1998) 

omhandler å predikere fremtidig jobbprestasjon kan dette gjøre at evidensen oppfattes som 

lite relevant. Det er i tillegg mye forskning på seleksjon og det kan være en utfordring for 

praktikere å vurdere hva som faktisk er beste evidens i den aktuelle situasjonen.  

 

Praktiske og teoretiske implikasjoner 

Studien har bidratt til kunnskap og forståelse av skillet mellom forskning og praksis hos 

tre norske virksomheter innen Bank og Finans. Resultatene viser at virksomhetene benytter 

seleksjonsmetoder som er forskningsbaserte. Derimot anvendes ikke de mest treffsikre 

kombinasjonene av metoder. Virksomhetene kan med fordel benytte seleksjonsmetoder som 

forskning foreskriver som mest treffsikre i en ansettelsesbeslutning. For eksempel kan 

virksomhetene anvende mer standardiserte strukturerte intervjuer uten at dette går på 

bekostning av kandidatenes opplevelse av seleksjonsprosessen.  

Praktikere innen HR kan øke kvaliteten på ansettelsesbeslutninger, dersom de kontinuerlig 

undersøker forskningsfunn og kritisk vurderer denne forskningen opp mot konteksten i 

virksomheten og de berørte kandidatenes synspunkter. Studien bidrar til å gi en bedre 

forståelse av evidensbasert praksis, og hvordan bevisst beslutningstaking i tråd med beste 

evidens kan øke sannsynligheten for vellykkede ansettelsesbeslutninger. Studien har 

implikasjoner for hvordan praktikere kan øke treffsikkerheten i seleksjonsprosessen ved å 

aktivt og kritisk vurdere tilgjengelig evidens. 
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 Praktikeres oppfatning av forskning gir innsikt i hvorfor seleksjonspraksis ikke er 

påvirket av forskning i større grad. Resultatene indikerer at praktikere er skeptisk til å benytte 

beste evidens i organisatorisk praksis fordi forskning ikke er rettet mer mot forhold som 

påvirker denne praksisen. Forskere kan ha nytte av å ta hensyn til praktikeres oppfatninger av 

forskning for å gjøre forskningen mer tilgjengelig og relevant for praktikere. Forskning kan 

for eksempel inkludere faktorer som hvor ressurskrevende seleksjonsmetodene er, eller 

hvordan treffsikre seleksjonsprosesser samtidig kan være fordelaktig for virksomheters 

merkevare. Studien har implikasjoner for hvordan forskningsfunn i fremtiden kan formidles, 

noe som kan ha en betydning for videre utveksling av informasjon mellom forskere og 

praktikere. 

Begrensninger og videre forskning 

Studien tok utgangspunkt i en undersøkelse av tre ulike case. Dette utvalget utgjør ikke et 

grunnlag for representative resultater og en generalisering av disse resultatene. Det kan heller 

ikke garanteres for at informantene gir beskrivelser som kan representere den faktiske 

situasjonen i virksomheten.  

Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i forskningsfunnene i meta-analysen til Schmidt et 

al. fra 2016. Intervjuene ble gjennomført før denne meta-analysen ble publisert, noe som 

begrenser resultatene av praktikernes oppfatning av forskning. Det er en mulighet for at nyere 

forskning kan gjøre at praktikere endrer oppfatning av forskningsfunnene.  

Det er lite forskning på diskrepansen mellom forskning og praksis innen seleksjon i 

Norge, noe som gjør det nødvendig å forske videre på om dette skillet gjør seg gjeldene innen 

andre virksomheter i bank- og finansbransjen, og innen andre sektorer. Dette kan øke 

muligheten for generalisering. Det er i tillegg lite forskning på anvendelsen av evidensbasert 

HR, og det bør undersøkes hvordan evidensbasert HR fungerer i praksis, og om slik praksis 

faktisk kan øke kvaliteten av ansettelsesbeslutningen.  

Kandidatopplevelsen av spesifikke seleksjonsprosesser bør undersøkes for å få mer 

kunnskap om hva som kan påvirke treffsikkerheten i seleksjonsprosessen. Dette kan være et 

viktig bidrag til forståelsen av hva som gjør at kandidater utvikler positive kandidatreaksjoner 

i seleksjon.  

For å få en dypere forståelse av treffsikkerheten av kombinasjonen av ulike 

seleksjonsmetoder, bør det undersøkes hvorvidt kombinasjoner av flere seleksjonsmetoder 

øker den prediktive validiteten. For eksempel kan det være nyttig å undersøke hvorvidt 

personlighetstester øker den prediktive validiteten når slike tester blir benytter i kombinasjon 
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med evnetester i tillegg til strukturerte intervjuer. Det bør også undersøkes hvorvidt 

kombinasjoner som ikke inkluderer mål på mentale evner har like høy prediktiv validitet som 

for eksempel mål på GMA i kombinasjon med strukturerte intervjuer.  

Det bør i tillegg undersøkes hva som gjør at noen praktikere har mer kunnskap om 

forskningsfunn enn andre. For eksempel kan det være nyttig å undersøke hvorvidt utdanning 

og erfaring påvirker kjennskap til og bruk av beste evidens i praksis. 

 

Konklusjon 

Rynes, Colbert, et al. (2002) har etablert at skillet mellom forskning og praksis er størst 

innen personellseleksjon. Forskning mislykkes i å påvirke praksis, og virksomheter benytter 

seleksjonsmetoder som forskning viser er mindre treffsikre. Dette reduserer muligheten 

virksomheter har til å ta gode ansettelsesbeslutninger.  

Resultatene av denne studien viser at virksomhetene benytter forskningsbaserte metoder i 

seleksjon. De kombinasjonene av metoder som forskning viser er mest treffsikre blir derimot 

ikke anvendt i praksis, nemlig kombinasjonen av evnetester med integritetstester eller 

strukturert intervju. Schmidt et al. (2016) anbefaler generelt å benytte mål på mental evne som 

en primær seleksjonsmetode og supplere med andre metoder som kan øke treffsikkerheten i 

seleksjon. Resultatene indikerer at virksomhetene ikke vektlegger mål på mental evne som 

den primære seleksjonsmetode, men anser metoden som en av flere metoder for å kunne ta en 

beslutning i prosessen. 

Resultatene indikerer at det er flere faktorer som påvirker hvilke metoder som anvendes i 

praksis. En vurdering av kandidatopplevelse og forskning, tid, og kostnad og nytte er 

eksempler på slike faktorer. Disse faktorene kan ses i sammenheng med evidensbasert HR, og 

resultatene tyder på at virksomhetene vurderer informasjon som kan knyttes til ekstern 

evidens fra publisert forskning, intern organisatorisk evidens og berørtes interessenters 

synspunkter. Resultatene indikerer at virksomhetene er mindre opptatt av å måle intelligens, 

og mer opptatt av å vurdere relasjonen mellom arbeidsgiver og kandidat, og hva som kan 

skape gode arbeidsforhold. I tillegg indikerer resultatene at praktikere oppfatter relevant 

forskning som mangelfull, og dermed mindre relevant for organisatorisk praksis.  

Forskning har vist at praktikere som benytter den beste tilgjengelige forskningen i 

organisatorisk praksis har muligheten til å ta beslutninger av høyere kvalitet og samtidig øke 

virksomhetens prestasjon (Rousseau & Barends, 2011). Kritisk beslutningstaking og en 
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vurdering av beste tilgjengelig evidens innen seleksjon kan gjøre at virksomheter oppnår økt 

produktivitet og jobbprestasjon på et generelt nivå i virksomheten.  
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