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Sammendrag 

Forfatter: Helene Dyb Aarøe 

Tittel: Evidensbasert seleksjon i utvelgelse av kandidater til lederstillinger 

- forskning versus praksis

Veileder: Professor Thomas Hoff

Studien har undersøkt norske virksomheters praktiske bruk og erfaring med 

evidensbaserte seleksjonsmetoder i lederseleksjon. Formålet med studien var å 

sammenligne evidensbaserte standarder og virksomhetenes reelle HR-praksis ved 

seleksjon av ledere. Dette ble undersøkt kvalitativt ved semistrukturerte intervju, som 

ble gjennomført for denne studien alene. Intervjuene ble analysert ved malbasert 

analyse. Studiens informanter er seks representanter fra norske virksomheter, med 

bred erfaring fra seleksjon og utvelgelse av lederkandidater. I studiens 

litteraturgjennomgang ble det presentert en sammenstilling av evidens for 

virkningsfulle seleksjonsmetoder. Analysens funn viste at HR-praktikerne delvis 

benytter seg av evidensbaserte standarder i seleksjonsprosesser av ledere. Det 

forekom imidlertid tilfeller hvor praksis avviker fra forskning på feltet. Ingen av 

virksomhetene benyttet integritetstest som seleksjonsmetode, til tross for den høye 

prediksjonsevnen forskning fastslår. Samtlige virksomheter benyttet seg av og vektla 

referansesjekk selv om det ikke anbefales i forskning. Resultatene tydet på at det er 

forskjell mellom hva forskning viser at predikerer prestasjon ved lederseleksjon og 

hva HR-praktikere gjør i praksis. En nødvendighet for økt kunnskap og oppdatering 

innen forskning på feltet blant de som utøver HR i praksis fremheves.  
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Introduksjon 

En av de viktigste faktorene ved en suksessfull bedrift er gode ledere (Carnes, 

Houghton, & Ellison, 2015), men hvordan avdekkes et ledertalent og hva skal til for å 

finne de personene som egner seg best til å lede? En rekke HR-praktikere mener at en 

seleksjonsprosess bør være mer omfattende når det skal ansettes en leder enn når det 

skal ansettes en regulær medarbeider. En seleksjonsprosess av en leder er spesielt 

viktig fordi vedkommende påvirker alle menneskene i den gruppen lederen skal være 

ansvarlig for. I tillegg er lederens egen individuelle prestasjon naturlig nok svært 

viktig for virksomheten. Feilansettelser av ledere kan få betydelige negative 

konsekvenser, og feil som gjøres under lederutvelgelse kan multipliseres med antall 

personer lederen vil påvirke (Carnes et al., 2015). Det er med andre ord ekstra viktig å 

finne kandidater som vil være produktive når det kommer til å lede og påvirke når 

kandidater vurderes til en lederrolle. 

Generelt har bruken av en formell seleksjonsprosess av kandidater utvidet seg 

både innenfor og på tvers av organisasjoner de siste årene (Church & Rotolo, 2013; 

Scott & Reynolds, 2010). I forskning fremheves det at mange organisasjoner ikke 

benytter det forskning fremhever som riktig og viktig, og at HR-praktikere i 

virksomheter ikke klarer å innføre den praksis som evidens fastslår (Gill, 2018; 

Rynes, Colbert, & Brown, 2002). Flere HR-praktikere benytter intervju som eneste 

seleksjonsmetode uavhengig av type stilling det skal rekrutteres til (Kausel, 

Culbertson, & Madrid, 2016), og en risiko er at seleksjonsprosessen blir preget av 

bias fra intervjuene (Kausel et al., 2016). Videre ser det ut til at virksomheter generelt 

har en overdreven tillit til egne prosesser, og at det bare er et fåtall av virksomheter 

som faktisk vurderer og evaluerer egen seleksjonsprosess (Kausel et al., 2016). 

Formålet med denne undersøkelsen er å sammenligne evidensbaserte 

standarder og virksomhetenes reelle HR-praksis ved seleksjon av ledere. 

Virksomhetene i undersøkelsen er store norske virksomheter med modne HR-

praktikere. Forskningsspørsmålet blir derfor: Er det en reell forskjell mellom hva 

forskning viser at predikerer prestasjon ved lederseleksjon og hva HR-praktikere gjør 

i praksis? Forskningsspørsmålet blir undersøkt ved hjelp av kvalitative, 

semistrukturerte intervju og malbasert analyse. Evidensen for virkningsfulle metoder 

for seleksjon er spredt over en rekke artikler og publikasjoner, og i det følgende vil 
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det bli presentert en sammenstilling av disse funnene. I den teoretiske bakgrunnen 

presenteres en modell for evidensbasert HR, som studien tar utgangspunkt i som 

grunnleggende for en evidensbasert seleksjonsprosess. Seleksjonsmetodene vil bli 

presentert og vurdert etter metodenes evne til å predikere jobbprestasjon og 

lederprestasjon. Metodedelen redegjør for de praktiske og analytiske sidene ved 

studien, mens resultatdelen og diskusjonsdelen drøfter henholdsvis innhold i, og 

implikasjoner av, HR-praksis i store norske virksomheter. Resultatene vil vise i hvor 

stor grad HR-praktikere i de ulike virksomhetene benytter eller har erfaring med de 

aktuelle seleksjonsmetodene, samt kunne påpeke opplevde forskjeller mellom vanlig 

personellseleksjon og lederseleksjon. Prosjektet vil avdekke i hvor stor grad norske 

virksomheter benytter seg av en evidensbasert seleksjonsprosess når det kommer til 

utvelgelse av lederkandidater. Avslutningsvis diskuteres metodiske begrensninger og 

implikasjoner for fremtidig forskning og praksis. 

Teoretisk bakgrunn 

Evidensbasert HR 

De siste årene har det vært en betydelig endring innen HR-feltet. 

Evidensbasert HR (EBHR) innebærer en annen tenkemåte enn ved tradisjonell ledelse 

og HR, og omhandler praksis og beslutningstakinger i HR (Rousseau & Barends, 

2011). EBHR er en beslutningstakingsprosess hvor kritisk tenking kombineres med 

vitenskapelig evidens (Schmidt & Hunter, 1998), som studier har vist er viktig for 

effektiviteten til HR-praktikere, altså deres evne til å utføre HR i praksis på en 

produktiv og virkningsfull måte (Carless, 2009, Lawler III, 2007). Blant annet kan 

evidensbasert HR gi indikasjoner og profesjonelle retningslinjer for hva som 

anbefales innen HR-feltet, for eksempel når det gjelder valg av seleksjonsmetoder og 

anvendelsen av arbeidspsykologiske testverktøy (Rousseau & Barends, 2011).  

I følge Rousseau og Barends (2011) dreier EBHR seg om å ta beslutninger, 

fremme praksis og gi råd til organisasjonens ledelse gjennom en kombinasjon av ulike 

kilder. Det er fire viktige elementer: den beste tilgjengelige evidensen, pålitelige og 

gyldige organisatoriske fakta, HR-praktikeres refleksjon og vurdering, og 

betraktninger knyttet til de berørte parter (Rousseau & Barends, 2011).  
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Modell 1 

EBHR-modell 

 
 

Ekstern evidens 

  

         Intern evidens/data 

 

Praktikernes vurdering       

 

        Berørte interessenter/ 

        kandidatopplevelse 
 

 

  

Rousseau, D. M., & Barends, E. G. (2011), Becoming an evidence‐based HR practitioner. Human 

Resource Management Journal, 21(3), s. 224. 

Modellen over viser EBHR konkret tiltenkt prosjektet. Ekstern evidens er 

forskningen på feltet, intern evidens/data er organisatoriske data, praktikernes 

vurdering er HR-praktikernes vurdering av egen prosess, og de berørte interessenter 

angår kandidaters opplevelse. Alle de fire faktorene bør være tilstede og være 

vurderingsgrunnlag i en seleksjonsprosess for at den skal kunne regnes som 

evidensbasert, og ligger til grunn for studiens utgangspunkt for hva som anses som en 

evidensbasert seleksjonsprosess.    

 Kandidatopplevelse. Kandidaters reaksjoner er en viktig forutsetning innen 

evidensbasert HR og personellseleksjon (Arthur Jr & Villado, 2008; McCarthy et al., 

2017). Forskning fremhever at kandidaters foretrukne seleksjonsmetoder er 

arbeidsprøve og intervju, i tillegg til at kognitive tester og referansesjekk generelt har 

en god kandidatopplevelse (Anderson, Salgado, & Hülsheger, 2010). Hertil er 

håndteringen av kandidater viktig, og alle kandidater bør behandles med respekt og 

rettferdighet (Anderson & Witvliet, 2008).     

 Jobbanalyse. Grunnmuren i enhver vellykket og valid seleksjonsprosess er 

jobbanalyse (Carless, 2009), og for å sikre for en evidensbasert seleksjonsprosess bør 

det gjennomføres en jobbanalyse hvor formålet er å avdekke ansettelsesbehovet og 

utforme en kravspesifikasjon (Anderson & Witvliet, 2008; Cascio & Aguinis, 2005; 

Voskuijl, 2017). Når jobbanalyser implementeres er den prediktive validiteten til et 

sett seleksjonsmetoder høyere, og formålet med analysen er å sikre at de mest 

formålstjenlige faktorene som er grunnleggende for den aktuelle jobben vektlegges 

(Breaugh, 2017; Carless, 2009).   
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Evidensbasert seleksjon av ledere. Tradisjonelt sett har det ikke vært store 

forskjeller i måten ledere selekteres på og hvordan regulære medarbeidere selekteres. 

Forskning viser at når det skal selekteres ledere benyttes mange av de samme 

metodene som ved regulær seleksjon (Church & Rotolo, 2013). Videre påpeker 

Carnes et al. (2015) at HR-praktikere ikke nødvendigvis benytter de mest 

formålstjenlige metodene for å finne en leder. Viktigheten av jobbanalyse og målet 

med seleksjonsprosessen trekkes frem som nyttig i lederseleksjon fordi det kan si noe 

om ønskede kvaliteter og idealer ved en ideell leder i akkurat den delen av 

virksomheten (Carnes et al., 2015). Andre påpeker viktigheten av å gjennomføre en 

strategisk planlegging i seleksjonsprosesser av ledere (Sanford, 2011). Viktigheten av 

å gjennomføre en nøyaktig gjennomgang av kandidaters CV og søknad fremheves, og 

relevante egenskaper som er ønskelig hos en leder kan i noen tilfeller avdekkes 

allerede her. Mentale evner og personlighetstrekket planmessighet kan fremkomme av 

biografiske data i kandidaters CV, og spesielt viser de seg under akademisk oppnåelse 

og utdannelse  (Brown & Campion, 1994; Cole, Feild, & Giles, 2003).  

 GLOBE-studien (Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness) gjennomført i 1991, ment for å avdekke kulturforskjeller i 

ledereffektivitet, utpeker fremtredende faktorer ved en god leder som bør avdekkes i 

en seleksjonsprosess på tvers av kulturer. Egenskaper som troverdighet, ærlighet, 

oppmuntrende, intelligent, effektiv, problemløser, kommunikator og teambygger 

fremheves som viktige (House, Hanges, Javidan, Dorfman, & Gupta, 2004). Det er en 

forutsetning at en leder har gode evner for kommunikasjon med den gruppen 

vedkommende skal lede (Fiedler, 1996). Et sett personlighetstrekk, karakteristikker, 

intelligens, dominans og kjønnsroller trekkes frem som faktorer med en sammenheng 

til fremveksten av lederevner (Hogan & Kaiser, 2005; Vardiman, Houghton, & 

Jinkerson, 2006). Motivasjon, ledestil og evne til å lære bort poengteres som 

spesifikke faktorer det bør letes etter hos en leder, og støtter de som mener at en 

seleksjonsprosess til en lederstilling bør inneholde noe mer enn en regulær 

seleksjonsprosess (Carnes et al., 2015). Er det mulig å fange opp slike faktorer, evner 

og ferdigheter ved å benytte standard seleksjonsmetoder, eller er det spesifikke og 

mer egnede metoder som bør benyttes når det skal selekteres en leder? 
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Seleksjonsmetoder 

Evidensbasert personellseleksjon omhandler seleksjonsmetoder som forskning 

har vist fungerer i praksis, og en evidensbasert seleksjonsprosess benytter seg av de 

seleksjonsmetodene som fremheves med høy prediksjonsevne på jobbprestasjon innen 

evidensen på feltet (Rousseau & Barends, 2011; Schmidt & Hunter, 1998). Schmidt 

og Hunter (1998) sitt metastudie undersøker validiteten og nyttigheten til de mest 

anvendte seleksjonsmetodene. Studien betrakter hvilke seleksjonsmetoder som ser ut 

til å kunne predikere jobbprestasjon best, ved å vurdere de høyeste korrelasjonene 

mellom egenskaper ved kandidaten, og faktisk produktivitet. De testet nitten ulike 

seleksjonsmetoder, og vurderte deres prediktive validitet for generell jobbprestasjon 

(Schmidt & Hunter, 1998). Denne studien videreføres i Schmidt, Oh og Shaffer sin 

metaanalyse fra 2016 hvor de testet praktiske og teoretiske implikasjoner av hundre år 

med forskning innenfor feltet personellseleksjon (Schmidt, Oh, & Shaffer, 2016). De 

vurderte den prediktive validiteten til 31 seleksjonsmetoder på jobbprestasjon, og 

prediktiv validitet til kombinasjoner av generelle mentale evner (GMA) og de 29 

andre seleksjonsmetodene. 
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Tabell 1 

Seleksjonsmetoders prediktive validitet og økningsvaliditet fra 1998 og 2016 

 

 Prediktiv validitet (r) Økningsvaliditet (%) Kombinert med GMA 

Seleksjonsmetode 

 

1998                2016    1998                 2016      1998                 2016 

GMA-tester 

 

.51                    .65   

Strukturerte intervju 

 

.51                    .58   24%                    18%      .63                     .76 

Ustrukturerte intervju 

 

.38                    .58    8%                     13%      .55                     .73 

Integritetstest 

 

.41                    .46   27%                    20%      .65                     .78 

Assessment Center 

 

.37                    .36    4%                      2%      .53                     .66 

Arbeidsprøve 

 

.54                    .33    24%                     0%      .63                     .65 

Referansesjekk 

 

.26                    .26    12%                     8%      .57                     .70 

Planmessighet, 

personlighetstrekk 

 

.31                    .22    18%                     8%      .60                     .70 

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, s. 65. og ”The Validity and Utility of selection 

methods in personnel psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 years of Research 

Findings” av Schmidt, F. L. & Hunter, J. E., 1998, Psychological Bulletin, s. 265. Her rangert etter 

prediktiv validitet (r) i 2016.  

 

Tabellen over viser den prediktive validiteten til de seleksjonsmetodene 

prosjektet inkluderer, inndelt i validitet henholdsvis fra 1998 og 2016, deres 

prediktive økningsvaliditet og deres validitet i kombinasjon med generelle mentale 

evner. Studiene trekker frem flere seleksjonsmetoder, men de er utelatt fra prosjektet 

da de har lav prediktiv validitet samt evidens (Schmidt & Hunter, 1998; Schmidt et 

al., 2016).  
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Generelle mentale evner (GMA). GMA predikerer både oppnådd yrkesnivå 

og jobbprestasjon innenfor ens enkelte yrke, og gjør så bedre enn noen annen evne, 

ferdighet eller trekk (Kluemper, McLarty, Bishop, & Sen, 2015; Koczwara et al., 

2012; Schmidt, 2002; Schmidt & Hunter, 2004). Schmidt et al. (2016) trekker frem 

validiteten til GMA som sterkest av alle seleksjonsmetoder (r = .65). 

I følge Hunter (1980 og 1984) avhenger evnen GMA har til å predikere 

jobbprestasjon av kompleksiteten i arbeidet. Her deles kompleksitetsnivået i fem, 

hvor det fremkommer at jo høyere kompleksitetsnivået er i arbeidet jo bedre kan 

GMA predikere jobbprestasjon. I lys av dette antas det at GMA er et bedre mål på 

jobbprestasjon jo mer kompleks jobben er, og at GMA kan kobles til lederprestasjon 

og komplekse lederstillinger da høyeste kompleksitetsnivå dreier seg om profesjonelle 

lederstillinger (Hunter, 1980; Hunter & Hunter, 1984). 

 

 
Tabell 2 

Validiteten til mål på GMA og kompleksitetsnivå i arbeidet 

 

Kompleksitetsnivå i arbeidet Jobbprestasjon 

 

1    

 

 .58 

 

2 

 

 

 .56 

3 

 

 .51 

4 

 

5 

 .40 

 

 .23 

Hentet fra Schmidt og Hunter (1988) s. 264 med bakgrunn i studiene: Hunter, J. E., & Hunter, R. F. 

(1984). Validity and utility of alternative predictors of job performance. Psychological bulletin, 96(1) 

og Hunter J. E. (1980). Validity Generalization for 12.000 Jobs: An Application of Synthetic Validity 

and Validity Generalization to the General Aptitude Test Battery (GATB). US Department of Labor, 

Employment Service. 
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Mål på GMA og generell intelligens trekkes frem som viktig og nyttig nesten 

uavhengig av type stilling da det kan predikere generell jobbprestasjon, evne til 

kompetanseinnsamling, problemløsning og kommunikasjon i et mangfold av yrker 

(Schmidt, 2002; Schmidt & Hunter, 2004; Schmidt & Hunter, 1998; Schmidt et al., 

2016). Mål på GMA utpekes i en rekke studier som nyttig for å kunne predikere 

fremvekst av lederevner og ledereffektivitet (Adams, Keloharju, & Knüpfer, 2018; 

Judge, Colbert, & Ilies, 2004).      

 Intervju. I Norge, på verdensbasis og på tvers av organisasjoner er intervju en 

av de mest utbredte seleksjonsmetodene (Huffcutt, Culbertson, & Weyhrauch, 2013; 

McDaniel, Whetzel, Schmidt, & Maurer, 1994; Oh, Postlethwaite, & Schmidt, 2013; 

Ryan & Ployhart, 2014). Den mest anvendte formen for intervju er ustrukturerte 

intervju. De foregår som en samtale uten struktur, hvor intervjueren stiller forskjellige 

spørsmål til forskjellige kandidater (McDaniel et al., 1994). Risikoen ved 

ustrukturerte intervju er at samtalen mangler rammer og at svarene som følger kan bli 

avvikende. En annen risiko er at kandidatene til en stilling ikke blir vurdert basert på 

like faktorer. I ustrukturerte intervju blir intervjueren lettere påvirket av 

seleksjonsbias og forutinntatte oppfatninger, og noe forskning tyder på at bruken av 

ustrukturerte intervju kan skade seleksjonsprosessen (Kausel et al., 2016; Oh et al., 

2013).           

 Den andre varianten av intervju er strukturerte intervju. Denne metoden viser 

seg som mer nyttig da den gjør det lettere å velge mellom kandidater siden alle blir 

vurdert på det samme grunnlaget. Strukturerte intervju regnes for å ha bedre 

reliabilitet enn de ustrukturerte, noe som kan komme av at struktur generelt er viktig i 

interrater-reliabilitet (Conway, Jako, & Goodman, 1995; Huffcutt et al., 2013). En 

annen variant er semistrukturerte intervju som kombinerer struktur med en viss 

fleksibilitet. Semistrukturerte intervju viser seg å være en bedre metode enn de helt 

ustrukturerte intervjuene, men likevel er det strukturerte intervju som fortsatt ser ut til 

å være mest nyttig (Conway et al., 1995; Huffcutt et al., 2013). Resultatene fra 

forskningen til Schmidt og Hunter tyder likevel på at både strukturerte og 

ustrukturerte intervju kan gi gode indikasjoner på jobbprestasjon, begge med en 

prediktiv validitet på r = .58. Strukturerte intervju viser seg å være litt bedre når sett i 

kombinasjon med mål på GMA (r = .76) (Schmidt et al., 2016). 

 Personlighetstest. Personligheten til en kandidat er vanskelig å fange opp 

gjennom samtale og intervju, i så måte finnes det verktøy for å kartlegge en kandidats 
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personlighet. I kartleggingen av en kandidats personlighet kan virksomheter benytte 

seg av personlighetsinventarier, normalt omtalt som personlighetstester (Lundgren, 

Kroon, & Poell, 2017). Validiteten til personlighetstester og dets evne til å predikere 

hvor godt en kandidat kommer til å utføre jobben er et omstridt tema (Schmidt et al., 

2016). Personlighetstrekket samvittighetsfullhet eller planmessighet 

(conscientiousness) har en prediktiv validitet på jobbprestasjon på r = .22, 

personlighetstrekket åpenhet (openness to experience) på bare r = .02, ekstroversjon 

(extroversion) på r = .09, medmenneskelighet (agreeableness) på r = 0.8, og 

emosjonell stabilitet eller nevrotisisme (emotional stability) på r = .12 (Schmidt et al., 

2016). Overordnet predikerer ikke hvert enkelt personlighetstrekk i Big5 

jobbprestasjon særlig godt, men en komplett test som måler alle de fem store 

personlighetstrekkene kan imidlertid være nyttig (Ryan & Ployhart, 2014).  

 Personlighetstrekk og personlighetstesting viser seg som spesielt 

formålstjenlig og fremtredende i teamsammensetning og til noen spesifikke 

jobbroller, blant annet lederroller (Hogan & Kaiser, 2005; Nordvik & Brovold, 1998). 

Personlighet anses som spesielt viktig blant ledere fordi alle de fem store 

personlighetstrekkene kan knyttes til lederprestasjon (Carnes et al., 2015; Church & 

Rotolo, 2013). Ekstroversjon og medmenneskelighet er positivt relatert til og viktige 

egenskaper hos en leder innen transformasjonsledelse. Planmessighet ses opp mot en 

leders viktige karakteristika som disiplin, dedikasjon og hardt arbeid (Judge & Bono, 

2000). Emosjonell stabilitet og stor grad av åpenhet trekkes også frem som viktige 

personlighetstrekk det bør ses etter hos en leder (Carnes et al., 2015; Judge, Bono, 

Ilies, & Gerhardt, 2002; Nordvik & Brovold, 1998).     

 Integritetstest. For å kontrollere for og redusere sannsynligheten for at en 

mulig ansatt utagerer på jobb gjennom vold, misbruk av alkohol og narkotika eller 

stjeling, kan virksomheter benytte seg av en integritetstest (Marcus, Lee, & Ashton, 

2007, Ones, Viswesvaran, & Schmidt, 2012; Ryan & Ployhart, 2014). Det viser seg at 

integritetstester ikke bare er formålstjenlige for å si noe om risikoen for slik oppførsel, 

men at de faktisk også kan predikere generell jobbprestasjon (Van Iddekinge, Roth, 

Raymark, & Odle-Dusseau, 2012) i tillegg til kontraproduktiv atferd (Ones et al., 

2012). De har en prediktiv validitet på r = .46 på jobbprestasjon (Schmidt et al., 

2016). Integritetstest er nyttig i kombinasjon med GMA-tester, som blir anbefalt som 

den sterkeste kombinasjonen for å predikere jobbprestasjon (r = .78) (Schmidt et al., 

2016; Van Iddekinge et al., 2012). Integritetstester kan være personlighetsrelaterte 
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(Marcus et al., 2007), og mål på integritet kan si noe om lederprestasjon da det kan 

hjelpe med å fange opp lederkandidatens verdier og holdninger (Church & Rotolo, 

2013).         

 Arbeidsprøve. Bruken av arbeidsprøve og caseoppgaver blir stadig mer 

utbredt i seleksjonsprosesser. Muligheten til å måle hvor godt en kandidat håndterer 

lignende arbeidsoppgaver som vedkommende vil ha i sin normale arbeidshverdag, 

kan bidra i en vurdering om kandidaten vil passe til jobben. Arbeidsprøver er 

jobbsimuleringer som utføres av jobbsøkeren, og er spesielt nyttig i noen praktiske 

yrker (Roth, Bobko, & McFarland, 2005). Arbeidsprøver har en overordnet prediktiv 

validitet på r = .33 (Schmidt et al., 2016), og regnes som en tilstrekkelig god 

seleksjonsmetode i sin prediksjon av jobbprestasjon. Relevante arbeidsprøver kan 

være vanskelig å skape grunnet at det er en konstruert situasjon, i tillegg til at det er 

vanskelig å vite hva som faktisk inngår i en normal arbeidshverdag (Roth et al., 

2005). Arbeidsprøver krever tilstrekkelige ressurser, samt at en grundig planlegging 

er viktig for å få til en relevant og god arbeidsprøve (Schmidt et al., 2016).  

 Assessment Center. I et Assessment Center kombineres både intervju, tester, 

arbeidsprøver og caseoppgaver, og metoden er anerkjent og utbredt innen seleksjon 

(Arthur Jr, Day, McNelly, & Edens, 2003; Church & Rotolo, 2013). Metoden er 

kostnadskrevende fordi den krever mye ressurser, tid og planlegging (Cascio & 

Silbey, 1979; Gaugler, Rosenthal, Thornton, & Bentson, 1987). Assessment Center 

har en prediktiv validitet på r = .36 som regnes som middels god (Schmidt et al., 

2016). Assessment Center har høy korrelasjon med GMA, noe som trolig kommer av 

at de ofte inkluderer og inneholder mål på GMA (Church & Rotolo, 2013; Collins et 

al., 2003; Schmidt et al., 2016). Et Assessment Center som planlegges godt og 

inneholder relevante oppgaver kan være tidsbesparende i den forstand at de samme 

prosedyrene anvendes på flere deltagere samtidig (Cascio & Silbey, 1979). 

Validiteten til Assessment Center avhenger av innhold, alder på deltagere, 

individuelle forskjeller, grad av tilbakemelding, antall dager og antall observatører 

(Collins et al., 2003; Gaugler et al., 1987).     

 Situational Judgement Tests (SJT). Denne type tester er kunnskapsbaserte 

eller atferdsrelaterte tester som kartlegger hvor godt en kandidat håndterer situasjoner 

som er typiske for jobben (Mcdaniel, Hartman, Whetzel, & Grubb III, 2007). SJT 

inkluderer vanligvis en form for arbeidsprøve eller rollespill hvor kandidaten skal 

testes i en gitt situasjon. Målet med SJT er å avdekke hvor godt kandidaten reagerer i 
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ulike situasjoner som kan ha direkte relevans til en normal arbeidshverdag. Testene 

inkluderer vanligvis arbeidsrelaterte problemer og interaksjoner med andre mennesker 

(Koczwara et al., 2012; Mcdaniel et al., 2007). Slike tester har en prediktiv validitet 

på r = .26 når det kommer til jobbprestasjon (Schmidt et al., 2016), som regnes som 

lav. Likevel kan de ses i relasjon til lederprestasjon og lederatferd, og anses derfor 

som nyttig i denne sammenheng (Oostrom, Born, Serlie, & van der Molen, 2012). 

 Referansesjekk. Omtrent alle virksomheter kontrollerer kandidatens oppgitte 

referansepersoner før beslutningen om ansettelse tas. Det er viktig å påpeke at 

referansesjekk i motsetning til de andre metodene ikke anvendes isolert som eneste 

seleksjonsmetode. Referansesjekk har lav prediktiv validitet på jobbprestasjon (r = 

.26). Imidlertid kan metoden være nyttig for å si noe om kandidaters sosiale 

egenskaper (Cooper, 2001; Schmidt et al., 2016; Taylor, Pajo, Cheung, & Stringfield, 

2004).         

 Emosjonell Intelligens. En kandidats kompetanse til å identifisere og uttrykke 

menneskelige følelser i både seg selv og andre (Matthews, Zeidner, & Roberts, 2004), 

har blitt et vanlig vurderingsgrunnlag i seleksjonsprosesser (Ryan & Ployhart, 2014). 

Test av emosjonell intelligens i seleksjonsprosesser er derimot et omstridt begrep, og 

deler av argumentasjonen omhandler manglende relevans og prediksjonsevne 

tilknyttet jobbprestasjon (Murphy, 2014; Schmidt et al., 2016). Flere forskere påpeker 

nytten av å se på emosjonell intelligens som en del av en kandidats personlighet, men 

at dette kan fanges opp ved generelle personlighetstester (Joseph, Jin, Newman, & 

O'boyle, 2015; Joseph & Newman, 2010; Schmidt et al., 2016). Ei ved lederseleksjon 

ser emosjonell intelligens ut til å være noe som ikke kan avdekkes ved andre metoder 

som for eksempel personlighetstest (Carnes et al., 2015; Church & Rotolo, 2013). 

Selv om noen forskere hevder at det er en nødvendig egenskap ved ledere (Goleman, 

2004; Goleman, Boyatzis, & McKee, 2013), ser det heller ikke ut til å være en 

forutsetning for godt og effektivt lederskap (Antonakis, 2003; Antonakis, Ashkanasy, 

& Dasborough, 2009; Føllesdal, 2016). Vurdering av en kandidats emosjonelle 

intelligens som seleksjonsmetode inkluderes ikke i prosjektets intervjuguide, dermed 

heller ikke i analyse, resultater og videre drøfting.   
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Oppsummering 

Finnes det en gullstandard innen lederseleksjon? Denne 

litteraturgjennomgangen har hatt som mål å undersøke om det finnes en normativ 

«gullstandard» for seleksjon av ledere. Ulike seleksjonsmetoder som er forankret i 

forskning har blitt gjennomgått og vurdert på bakgrunn av hvor godt metodene evner 

å predikere jobbprestasjon og lederprestasjon. Resultatet av litteraturgjennomgangen 

er at det eksisterer en normativ «gullstandard» for hvilke seleksjonsmetoder som bør 

benyttes for å følge en evidensbasert seleksjonsprosess, og at det antas at den samme 

«gullstandarden» gjelder lederseleksjon på samme måte som for seleksjon av 

regulære medarbeidere. Overordnet viser funnene fra 2016 at det er mål på GMA (r = 

.65) og intervju som best predikerer jobbprestasjon. I tillegg viser integritetstester seg 

som viktige (r = .46), og enda sterkere når kombinert med mål på GMA (r = .78). 

Intervju får også høyere prediktiv validitet når i kombinasjon med mål på GMA. 

Funnene indikerer at den beste seleksjonsmetoden er mål på GMA kombinert med 

integritetstest og intervju (Schmidt et al., 2016). I tillegg trekkes personlighetstest 

frem som spesielt viktig i lederseleksjon fordi alle fem store personlighetstrekk kan 

knyttes til lederprestasjon, og i så måte kan en slik test benyttes for å finne en 

passende lederkandidat (Carnes et al., 2015; Church & Rotolo, 2013). 

 Skillet mellom forskning og praksis. I litteraturgjennomgangen har det blitt 

belyst at flere virksomheter benytter ustrukturerte intervju i seleksjonsprosessen av en 

kandidat, selv om det finnes lite forskning som tyder på at det kan si noe om hvor 

godt kandidaten kommer til å passe inn i jobben (Kausel et al., 2016; Rousseau & 

Barends, 2011). Hvorfor har det seg slik at HR-praktikere i Norge og ellers i verden 

anvender metoder som er lite forankret i forskning? Eller faktisk enda verre, at HR-

praktikere benytter seleksjonsmetoder som forskning mener er unyttig eller til og med 

skadelig? Forskning fastslår at det kan være kostbart og skadelig for virksomheter å 

ikke benytte seg av de beste formene for evidensbasert praksis (Kausel et al., 2016). 

 Det kan være flere grunner til at HR-praktikere ikke benytter seg av 

evidensbaserte seleksjonsmetoder (Gill, 2018). En mulighet kan være kostnad eller 

tid, og dermed et bevisst valg om å ikke implementere funnene. Et annen mulighet 

kan være at praktikerne faktisk ikke er klar over funnene, og at kunnskapen om feltet 

ikke er god nok (Gill, 2018; Lodato, Highhouse, & Brooks, 2011; Rynes et al., 2002). 

Dersom en seleksjonsmetode viser seg å ikke fungere innen forskning, er det stor 
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sannsynlighet for at den heller ikke fungerer i praksis (Arthur Jr & Villado, 2008). 

Dette påpeker igjen viktigheten av å benytte seg av det forskning viser fungerer, samt 

unngå å anvende seleksjonsmetoder som ikke er evidensbaserte. Det er fortsatt et 

tydelig skille mellom forskning og praksis når det kommer til generell 

personellseleksjon (Rynes et al., 2002). I så måte kan det tenkes at det samme skillet 

finner sted når det gjelder utvelgelse av kandidater til lederstillinger og seleksjon av 

ledere.  

Metode 

Prosjektet vil i lys av litteraturgjennomgangen vurdere om skillet mellom 

forskning og praksis i seleksjonsprosesser av ledere ser ut til å være tilstede i 

realiteten i norske virksomheter. Dette ble gjennomført ved å undersøke seks store 

norske virksomheters praktiske bruk og erfaring med evidensbaserte 

seleksjonsmetoder i seleksjonsprosesser av ledere.   

Valg av metode og forskningsstrategi 

Kvalitativ forskning anses som en hensiktsmessig innfallsvinkel på tematikken 

som undersøkes i studien. Kvalitativ forskning er tolkende og naturalistisk, og baserer 

seg på å forstå betydningen av menneskers handling og beslutning (Ritchie, Lewis, 

Nicholls, & Ormston, 2013). Kvalitativ forskning er utbredt innen psykologisk 

forskning, og viser seg som nyttig i studier hvor formålet er å avdekke den subjektive 

opplevelsen til informantene (Willig, 2013). I kvalitative studier kan flere metoder 

benyttes for å samle inn data, noen eksempler er personlig intervju, rapporter og 

observasjon (Ritchie et al., 2013; Willig, 2013). I denne studien ble personlig 

semistrukturerte intervju benyttet for å undersøke HR-praktikernes handlinger, 

beslutninger og erfaringer tilknyttet seleksjonsprosesser og seleksjonsmetoder i 

utvelgelse av kandidater til lederstillinger. Metode og forskningsstrategi anses for å 

kunne besvare forskningsspørsmålet tilstrekkelig. Vurderinger knyttet til metodens 

gyldighet og pålitelighet er gjennomført. Studien regnes for å ha tilstrekkelig validitet 

da den kan anses for å måle det som var hensikten. Noen begrensninger knyttes til 

metodens reliabilitet, for selv om intervjuene kan gjennomføres på nytt blir ikke 

resultatet nødvendigvis det samme. Prosjektets metodiske begrensninger redegjøres 

ytterligere i etterkant av diskusjonen. 
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Utvalg og kontakt 

Utvalget av informanter til studien ble rekruttert ved strategisk sampling. Fra 

starten var det et spesielt sett med informanter som var ønsket til studien, og derfor 

ble disse rekruttert direkte. Studien består av seks informanter fra seks ulike 

virksomheter. Krav til virksomhetene i studien var at de er store norske virksomheter 

med et bredt spekter av og et betydelig antall seleksjonsprosesser i året. Bransje var 

ikke et kriterium, og virksomhetene er både fra offentlig og privat sektor. Det var 

ønskelig at virksomhetene skulle være store norske selskaper med modne HR-

avdelinger eller praktikere. Eneste krav til informant var at det måtte være en HR-

praktiker i sin virksomhet med bred erfaring fra lederseleksjon og utvelgelse. 

Potensielle informanter ble rekruttert gjennom nettverk og ble kontaktet primært på 

telefon og epost. Samtlige virksomheter fikk tilsendt epost med informasjon om 

studien og forslag til tidspunkt for intervju.  

Metode: Semistrukturerte intervju og malbasert analyse 

Intervjuene var strukturert i en intervjuguide (Vedlegg A) som ble anvendt i 

intervjuene. Intervjuguiden var likevel fleksibel i den forstand at noen av spørsmålene 

kom i ulik rekkefølge og at det ble gitt andre oppfølgingsspørsmål enn de 

intervjuguiden viser. I arbeidet med metoden var det forventet å finne svar på 

forskningsspørsmålet. I tillegg var det ønskelig å avdekke informantenes erfaring med 

seleksjonsmetoder i praksis, og deres subjektive meninger om foretrukne 

seleksjonsmetoder. Intervjuguiden ble konstruert med dette i tankene, og åpner derfor 

opp for mer utfyllende svar. Det konkluderes med at intervjuene som ble benyttet var 

semistrukturerte. Semistrukturerte intervju er en god kvalitativ metode, spesielt for å 

undersøke og sette seg inn i informantenes perspektiv (Willig, 2013).  

Tematisk analyse er en metode for å gjenkjenne og organisere mønstre i 

kontekst og mening i kvalitative data (Willig, 2013). Malbasert analyse (template 

analysis), en form for tematisk analyse som er utbredt innen kvalitativ forskning, ble 

anvendt for å analysere hva HR-praktikerne svarte i intervjuene. Det finnes et flertall 

av måter å gjennomføre en tematisk analyse på (Willig, 2013), og malbasert analyse 

er en av dem. Malbasert analyse er mye brukt og regnes som nyttig spesielt innenfor 

forskning på organisasjoner og ledelse (Brooks, McCluskey, Turley, & King, 2015; 

King, Brooks, & Tabari, 2018; King & Brooks, 2016). Denne formen for analyse 

balanserer struktur og frihet, og er slik en fleksibel metode. Både studien og metoden 



EVIDENSBASERT SELEKSJON AV LEDERE 
 

	  
	  

15	  

er deduktiv (teoridrevet) og induktiv (datadrevet), og er i så måte sammenfallende 

(Brooks et al., 2015). I malbasert analyse blir temaer satt som rammeverk for resultat 

ved en tematisk kategorisering, så videreført til å identifisere, analysere og rapportere 

mønstre i dataene. På denne måten oppnås det en oversikt, og slutninger kan dras fra 

dataene etter at analysen er gjennomført (Brooks et al., 2015). I denne studien ble en a 

priori mal utviklet. Den inneholdt temaer studien forventet å finne. Når analysen var 

gjennomført ble disse temaene forkastet, beholdt eller endret etter hva resultatene 

viste, og til slutt sto en ferdig kodemal klar til bruk (King, 2012). Hvordan dette ble 

gjennomført, samt en komplett fremskrittsmåte blir gjennomgått og nærmere 

beskrevet under analyse.  

Datainnsamling og analyse 

Gjennomføring av intervju. Intervjuene ble gjennomført ansikt til ansikt, med 

unntak av et intervju som ble gjennomført via Skype grunnet praktiske årsaker. 

Intervjuene hadde varighet på alt fra 30 minutter til 75 minutter. Intervjuene ble 

gjennomført på virksomhetenes kontorer i Oslo, med unntak av et intervju som ble 

gjennomført på en kafé. Under samtlige intervju ble det tatt lydopptak av samtalen i 

tillegg til at intervjueren noterte.  

Analyse. Informasjonen fra intervjuene ble analysert ved hjelp av malbasert 

analyse. Den malbaserte analysen ble gjennomført ved anvendelse av en 

fremgangsmåte på seks steg. Analysen resulterte i en ferdig utformet kodemal 

(Vedlegg C): 

 

1. Gjøre seg kjent med datamaterialet. Her ble intervjuene transkribert ordrett og 

deretter lest gjennom.  

2. Innledende koding av data. Dette steget ble gjennomført ved at a priori tema 

ble identifisert som relevante i analysen, og skrevet ned. Her ble temaer 

identifisert fra de tre første intervjuene. 

3. Organisering av koder i temaene. Temaene ble organisert i koder, og skrevet 

opp. 

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

ble her utarbeidet på bakgrunn av temaene identifisert i de tre første 

intervjuene. 
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5. Bruk av innledende kodemal på resterende data. Kodemalen ble så brukt på de 

tre resterende intervjuene, slik at alle seks intervjuene ble kodet. Dersom de 

eksisterende temaene ikke egnet seg på de nye dataene ble endringer 

gjennomført.

6. Ferdigstillelse av kodemal. Kodemalen ble ferdigstilt etter at alle nødvendige 

endringer var implementert. Kodemalen ble så anvendt på datasettet og alle 

intervjuene i sin helhet. Kodemalen ble ikke sett på som ferdig før all data med 

relevans hadde blitt kodet og plassert under et passende tema. Det ble gjennom 

prosessen flere ganger nødvendig å gå tilbake noen steg for å gjøre endringer 

underveis (Brooks et al., 2015; King, 2004; King, 2012). 

Et resultat av ferdig utformet kodemal (Vedlegg C) og den analytiske prosessen, 

ble en sortering og klassifisering av innholdet og temaene som kan si noe om hvor 

ofte temaene forekom i intervjuene. På bakgrunn av dette fremkommer det hvor ofte 

de ulike seleksjonsmetodene ble snakket om i intervjuene, og slutninger kan dras til 

hvor utbredt de ulike seleksjonsmetodene er i seleksjonsprosesser av ledere i norsk 

arbeidsliv. Dataene fra den malbaserte analysen resulterte sammen med 

transkripsjonen av intervjuene i en klassifisering av sitater fra informantene, og 

prosjektets resultatdel vil derfor i stor grad bære preg av direkte sitater fra intervjuene. 

Etiske hensyn 

Studien er meldt til Norsk senter for forskningsdata (NSD), og fikk 

godkjenning 21.11.2018 (Vedlegg D). Studien inneholder ikke sensitive 

personopplysninger, og verken person eller virksomheten informanten er ansatt i kan 

gjenkjennes. Informert samtykke (Vedlegg B) ble signert før intervjuenes oppstart, og 

samtlige informanter samtykket til bruken av båndopptaker. Virksomhetenes navn ble 

anonymisert i studien, og har som følger fått fiktive navn. Virksomhetene navngis 

heretter som virksomhet A-F. 
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Resultater 

Seleksjon av ledere versus regulære medarbeidere 

Virksomhetene ble bedt om å reflektere over om det er forskjell mellom 

seleksjon til lederstillinger kontra regulære stillinger. De fleste informantene uttrykte 

at seleksjonsprosessen er lik i innhold uavhengig av type stilling det selekteres til. 

Bare en av virksomhetene (Virksomhet A) benytter ulike metoder i lederseleksjon og 

regulær seleksjon, og benytter seg bare av personlighetstesting i 

lederseleksjonsprosesser. En informant nevnte at det ikke er forskjell mellom 

innholdet av metoder i seleksjonsprosessene, men at det er forskjell i vektleggingen 

av de ulike metodene når det skal selekteres en leder, i tillegg til at det er nødvendig 

med en bredere prosess og flere involverte i beslutningene da risikoen er større ved 

lederseleksjon.  

 

«Det er viktig å gjøre en like god jobb uavhengig av type stilling. Men 

fallhøyden er større på lederrekruttering» (Virksomhet C). 

 

To av virksomhetene påpekte at bruken og vektleggingen av ulike testverktøy 

kan være noe annerledes i lederseleksjon, og at personlighetstest er mer utbredt og 

vektlagt i lederseleksjon. En informant understrekte at det er en forskjell i 

intervjuguiden som benyttes i intervju når det kommer til lederseleksjon, og at 

spørsmålene kan være annerledes fra en intervjuguide til en regulær stilling.  

 

«Intervjuguiden er annerledes i lederseleksjon. Det legges mer vekt på 

spørsmål knyttet til ledelse» (Virksomhet D).  

 

 Virksomhet F påpekte at hos dem er en seleksjonsprosess til en internship-

ordning for studenter mer detaljert og omfattende enn en seleksjonsprosess for ledere 

på direktørnivå, og at det derfor ikke nødvendigvis er en bredere prosess i 

lederseleksjonsprosesser.  

Det er variert i hvor stor grad informantene fra virksomhetene mener at en 

seleksjonsprosess for ledere er og bør være annerledes enn en vanlig 

seleksjonsprosess. Jevnt over er ikke innholdet og selve seleksjonsmetodene 

annerledes, men vektleggingen av seleksjonsmetode og antall involverte i 
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beslutningen kan være ulik. Flere av virksomhetene uttrykte et ønske om alternative 

og nye seleksjonsmetoder som kan benyttes på lederkandidater.  

En test som kan måle motivasjon, samt et ønske om mål på verdier og holdninger, 

settes som eksempler på alternative metoder. Det ble nevnt at dette er viktige 

egenskaper hos en leder, og at det er vanskelig å avdekke ved dagens tilgjengelige 

seleksjonsmetoder.  

 

Kandidatopplevelse 

 Flere av virksomhetene understrekte viktigheten av kandidaters opplevelse av 

seleksjonsprosessen, og la spesielt vekt på viktigheten av en god 

tilbakemeldingsprosess på tester.  

 

«Hos oss mottar alle kandidater som har gjennomført en eller annen test en 

personlig tilbakemelding» (Virksomhet A). 

 

I tillegg ble tilbakemelding og svar til kandidater etter gjennomført intervju 

utpekt som viktig. 

 

«Alle kandidater som har vært inne til intervju, men som ikke går videre 

mottar alltid en telefon fra en av intervjuerne og får mulighet til å stille 

spørsmål om hvorfor han eller hun ikke er videre. Vi ser på dette som en viktig 

del av vår profilering, og det er viktig for oss at alle kandidater blir verdsatt» 

(Virksomhet B). 

 

En virksomhet (Virksomhet E) involverer kandidatene, deres meninger og 

opplevelse av prosessen i en evaluering etter hver seleksjonsprosess. På denne måten 

kan en kandidat komme med tilbakemelding på hvordan seleksjonsprosessen var, og 

det benyttes som et strategisk steg i evaluering av egen seleksjonsprosess.   

 

Jobbanalyse 

Samtlige virksomheter hadde god kjennskap til og forståelse av begrepet 

jobbanalyse, og flere av informantene uttrykte viktigheten av dette som grunnlag for 

en god seleksjonsprosess.  
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«Dette er en veldig viktig del av prosessen, og det er basert på den at vi 

utformer et rekrutteringsgrunnlag. Vi gjennomfører alltid et oppstartsmøte før 

vi går i gang med en rekruttering» (Virksomhet D). 

 

«Vi kaller denne delen ofte for en behovsanalyse, og enhver rekruttering vi 

gjør er basert på et behov i en av avdelingene våre» (Virksomhet F). 

 

Seleksjonsmetoder 

 Informantene fra virksomhetene ble bedt om å beskrive en seleksjonsprosess 

av en leder i sin helhet. Det kom frem at alle virksomhetene har utformet en form for 

rekrutteringsstrategi, intervjuguide og at de gjennomfører strukturerte prosesser i 

forbindelse med seleksjon av ledere. Virksomhetene ble spurt om i hvor stor grad de 

vektlegger en seleksjonsmetode, eller om de ulike seleksjonsmetodene de benytter 

står like sterkt. Overordnet gjør alle virksomhetene i studien en vektlegging av 

seleksjonsmetoder, og det kom frem at for de fleste gjøres dette i forbindelse med en 

screening-prosess hvor uaktuelle kandidater utelukkes. To av virksomhetene (C og F) 

kjører evnetest på alle søkere hvor en baseline avgjør hvem som er videre i 

seleksjonsprosessen og ikke. De søkerne som er under et gitt nivå på testen, går ikke 

videre til intervju uansett. Andre virksomheter gjør denne screening-prosessen på 

bakgrunn av en kontroll av CV og søknad hvor de uten relevant erfaring eller de som 

er under et visst karaktersnitt utelukkes.  

 Hos de andre virksomhetene skjer vektleggingen av seleksjonsmetoder senere 

i prosessen, og flere nevnte intervju og referansesjekk som de viktigste og mest 

avgjørende seleksjonsmetodene i en seleksjonsprosess av en leder.  

 

«Det andre intervjuet vektlegges mest. Men en referansesjekk kan også 

avgjøre hvem som blir ansatt og ikke» (Virksomhet B).  

 

«Det er vanskelig å si om en metode vektlegges over andre, men det 

strukturerte intervjuet og referansesjekk skjer uansett prosess så på en måte 

kan man si at de er viktigst» (Virksomhet D). 
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En informant påpekte derimot viktigheten av å ikke vektlegge en enkelt 

seleksjonsmetode og se på denne som uavhengig av andre selv om det skjer en form 

for vekting av seleksjonsmetodene.  

 

«Det vil alltid være en ulik vekting av seleksjonsmetoder avhengig av type 

stilling og kandidatene. Som oftest brukes en personlighetstest og tre 

evnetester til lederstillinger. Men ingen metode står alene» (Virksomhet E). 

 

Generelle mentale evner (GMA). Samtlige bedrifter vurderer kandidater til 

lederstillinger basert på nivå på GMA. Det er derimot stor variasjon i hvilke type 

tester som blir benyttet og i hvor stor grad de blir benyttet. Noen virksomheter (B, C, 

E, F) sa at de stort sett alltid benytter evnetester i lederseleksjon, mens andre (A, D) 

benytter det fra tid til annen. Evne- og ferdighetstester som mål på GMA trekkes 

frem, og testverktøyene til Assessio, Cut-E og SHL nevnes av flere. I tillegg påpekte 

to av informantene at de noen ganger benytter egenutviklede tester for å måle GMA.  

 

«Vi kjører alltid tre ulike tester for å måle evner og ferdigheter. Det er språk, 

numeriske tester og slike tester hvor man skal finne ulike mønstre og logikk i 

mønstre» (Virksomhet F). 

Flere av virksomhetene understrekte at det kan være noen vanskeligheter med 

gjennomføring av evne- og ferdighetstester, spesielt siden de krever en form for 

tilbakemelding, og at de ikke alltid blir godt tatt i mot av de som bestiller 

rekrutteringen.  

 

«Hos oss er ikke alltid lederne for avdelingen det skal rekrutteres til så 

interesserte i at vi skal bruke evnetester på kandidater. De foretrekker i mye 

større grad, eller jeg opplever det som at de heller foretrekker, 

personlighetstester. Jeg tror dette kommer av at de ser på evnetester som litt 

farlige, men jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Vi gjennomfører som regel slike 

type tester likevel, men jeg, eller vi, sliter litt med å rettferdiggjøre det ute i 

avdelingene» (Virksomhet D). 
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«Flere i vår bedrift ser ikke nytten av å gjennomføre IQ-tester på 

lederkandidater da de mener at personer som søker på slike stillinger er 

overkvalifiserte for slike typer tester» (Virksomhet A). 

 

Flere informanter nevnte uoppfordret at de er klar over hva forskningen til 

Schmidt og Hunter viser angående mål på GMA og jobbprestasjon, og at de vet at det 

er anbefalt (Virksomhet B, C, D). En informant påpekte at det er en diskusjon rundt 

generaliserbarheten til evnetester, og at det noen ganger kan være vanskelig å benytte 

disse på tvers av språk og nasjonaliteter (Virksomhet C).  

Intervju. Alle virksomhetene i studien benytter intervju i en eller annen form. 

Likevel varierer det hvordan de ulike virksomhetene strukturerer intervjuprosessen, 

hvor mange involverte de er og hvor mange intervjurunder som gjennomføres. 

Samtlige virksomheter har en viss struktur på intervjuene og følger en intervjuguide 

eller intervjumal, men noen påpekte også viktigheten av å være fleksibel i 

oppbyggingen av intervjuene. 

 

«Struktur er veldig viktig i intervjuprosessene, men samtidig er det viktig med 

en viss fleksibilitet. Derfor har vi valgt å legge opp våre intervju til å være 

semistrukturerte» (Virksomhet B). 

 

«Våre intervju er alltid semistrukturerte, men de går likevel heller mer i 

retning av struktur enn å være helt ustrukturerte» (Virksomhet C). 

 

Alle virksomhetene gjennomfører intervju i to runder med førstegangsintervju 

og andregangsintervju, men innholdet i de to intervjuene varierer. Noen bygger 

førstegangsintervjuet som et generelt intervju, og andregangsintervjuet som et 

kompetanse-basert intervju (Virksomhet B), mens andre fokuserer mer på motivasjon 

i første intervju (Virksomhet E). Flere uttrykte viktigheten av at de alltid kjører test 

mellom det første og det andre intervjuet, og at det andre intervjuet normalt 

inneholder en form for tilbakemelding på test. Noen virksomheter gjennomfører flere 

intervju enn to om det er nødvendig, og samtlige virksomheter har som mål at 

intervjusituasjonen skal gjøres i personlig møte.  
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Personlighetstest. Vurdering av en kandidats personlighet er utbredt blant 

virksomhetene i studien, og samtlige virksomheter kartlegger lederkandidaters 

personlighet i en seleksjonsprosess. 

 

«Vi gjennomfører alltid personlighetstest og opplever at det har god aksept 

blant kandidater. Vi bruker verktøyet til Assessio» (Virksomhet D). 

 

«Vi bruker ulike former for personlighetskartlegging, og benytter oss både av 

en egenutviklet test og av SHL sin OPQ32» (Virksomhet E). 

Informantene ble spurt om de benytter andre mål på personlighet i sine 

seleksjonsprosesser, og en av virksomhetene sa at de forsøker å fange opp en 

kandidats personlighet gjennom personlighetsbaserte intervju eller eventuelt ved 

spørsmål som går på personlighet over telefon (Virksomhet E).  

 Integritetstest. Ingen av virksomhetene benytter en ren integritetstest, og det 

var flere av informantene som heller ikke hadde kjennskap til integritetstest som 

seleksjonsmetode. Én av informantene har testet verktøyet tidligere, men benytter det 

ikke i virksomheten vedkommende nå praktiserer HR i. To av virksomhetene 

(Virksomhet C og D) påpekte at de vet at Cut-E har en slik type test blant sine 

verktøy, og én nevnte denne med navn, men de har aldri benyttet den i forbindelse 

med seleksjon. Flere hevdet derimot at de tester en kandidats integritet, holdninger, 

verdier, motivasjon og interesse ved hjelp av andre seleksjonsmetoder. 

 

«Jeg har aldri tenkt at dette er noe vi må bruke en egen test for å vurdere. Vi 

spør alltid spørsmål som omhandler dette i intervjuene, og så kan vi også 

fange det opp gjennom for eksempel caseoppgaver» (Virksomhet A). 

 

«Vi føler at vi får fanget opp dette i intervjuene og spesielt i referansesjekken» 

(Virksomhet B). 

 

Arbeidsprøve. Caseoppgaver og arbeidsprøver er derimot mye anvendt hos 

virksomhetene i studien. Det varierer hvordan de ulike virksomhetene praktiserer 

dette. Flesteparten gir ut arbeidsprøven eller caseoppgaven i forkant av et intervju, 

etterfulgt av at kandidaten presenterer besvarelsen i intervjuet. Et fåtall av 
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virksomhetene gjennomfører det derimot som en isolert skriftlig oppgave. 

Informantene ble spurt om forståelsen av begrepet arbeidsprøve og caseoppgave, og 

det kom frem at flesteparten anvender begrepet case eller caseoppgave, men at de ser 

på begrepene som ensbetydende. Flere påpekte viktigheten av at arbeidsprøven er 

spesialtilpasset til hver enkelt seleksjonsprosess.  

 

«Caseoppgaver må alltid være spesialbestilt og skreddersydd for den aktuelle 

stillingen. Vi gir ofte caser som går på ”running the current business” til 

lederkandidater» (Virksomhet E). 

 

«Hos oss er det alltid lederen på nivået over som skreddersyr casen» 

(Virksomhet B). 

 

«Slike oppgaver må være skreddersydd til stillingen. Vi bruker det mye i 

rekruttering til lederstillinger» (Virksomhet D). 

 

Assessment Center. Samtlige virksomheter har kjennskap til metoden, og 5 

av 6 virksomheter benytter dette. Flere av informantene uttrykte utfordringer med å få 

til et godt Assessment Center, og påpekte at det krever god planlegging og merkbare 

ressurser.  

 

«Jeg synes at tanken bak er veldig god, men av erfaring så ser jeg at det er 

vanskelig å få til et bra Assessment Center» (Virksomhet B). 

 

«Jeg har aldri vært med på et skikkelig bra Assessment Center. Det vil alltid 

være mye dødtid for kandidatene, og av erfaring så må vi ofte kjøre nye 

intervjuer likevel i tillegg til en slik dag» (Virksomhet A). 

 

Da informanten ble spurt om vedkommende tenkte det var en spesiell grunn 

for at det ikke var vellykket, svarte vedkommende: 

 

«Det kan jo selvfølgelig være at for eksempel planleggingen ikke har vært god 

nok da» (Virksomhet A). 
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Andre var positive til bruken av Assessment Center som seleksjonsmetode, og 

trakk frem at det er positivt at det gis mulighet til å bedømme kandidatene i ulike 

oppgaver og øvelser.  

 

«De jeg har vært med på å arrangere inneholder som regel tester, oppgaver 

og intervju» (Virksomhet B). 

 

«Ja, dette er mye brukt hos oss. De inkluderer ofte tester, oppgaver og 

arbeidscaser» (Virksomhet C). 

 

«Jeg har vært med på å arrangere mange Assessment Center, og de har vært 

veldig ulike. Kandidatene har blitt testet i flere ulike typer tester og i tillegg 

pleier vi å kjøre en gruppeoppgave for å teste deltagernes samarbeidsevne» 

(Virksomhet F). 

 

Virksomheten (Virksomhet D) som ikke benytter Assessment Center hadde 

forståelse for begrepet, men benytter det ikke i seleksjonsprosesser. 

Situational Judgement Tests (SJT). Ingen av virksomhetene i studien 

benytter SJT som seleksjonsmetode. Informantene hadde heller ikke kjennskap til 

testverktøyet, men flere viste forståelse for begrepet når det ble forklart. Flere av 

virksomhetene mente at de får avdekket det samme i arbeidsprøver eller 

caseoppgaver.   

 

«Nei, dette vet jeg ikke hva er. Kan du forklare hva det går ut på?» 

(Virksomhet C). 

 

«Det har jeg ikke hørt om før. Men jeg tror vi får fanget opp dette greit i for 

eksempel caser» (Virksomhet B). 

 

«Dersom caseoppgaver er godt laget og tilpasset stillingen så testes jo 

kandidaten ofte i situasjoner som er spesielle for stillingen, så da bruker vi det 

vel på en måte kan du si. Uten at vi kaller det for det du sa» (Virksomhet E). 
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Referansesjekk. Samtlige virksomheter gjennomfører referansesjekk som et 

steg i seleksjonsprosesser, og flere påpekte viktigheten av dette. De fleste kontakter 

omtrent to referanser på de siste aktuelle kandidatene.  

 

«Vi gjennomfører alltid referansesjekk på de to-tre siste aktuelle kandidatene 

før vi bestemmer oss» (Virksomhet D). 

 

«Vi kontakter alltid minst to referanser» (Virksomhet B). 

 

«Ja, dette er en veldig viktig del av en ansettelsesprosess. Vi kontakter alltid 

en eller to referanser på de to siste aktuelle. Dette er viktig for å få en 

skikkelig prosess» (Virksomhet A). 

 

Flere understrekte at de kan kontakte andre referanser enn de kandidaten har 

oppgitt, eller at de spør kandidaten spesifikt om en bestemt referanse.  

 

«Av og til kontakter vi andre enn de kandidaten har satt opp som sine 

referanser. Noen ganger vil vi snakke med en bestemt leder, eller kanskje har 

den aktuelle kandidaten vært leder før, og da ønsker vi å snakke med noen 

som har hatt denne personen som leder. Noen ganger bruker vi også vårt 

nettverk for å finne informasjon om kandidaten» (Virksomhet E). 

 

En informant påpekte at en referansesjekk ikke er en seleksjonsmetode i seg 

selv, og at denne aldri benyttes isolert.  

 

«Jeg synes det er viktig å si at vi aldri bruker en referansesjekk som en 

seleksjonsmetode isolert fra noen andre. Vi bruker alltid bare referansesjekk 

til å kontrollere, og for å få bekreftet eller avkreftet det inntrykket vi allerede 

har fått. I de aller fleste tilfeller bekrefter referansesjekken den oppfatningen 

vi har av kandidaten» (Virksomhet C). 
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Tabell 3 

Oversikt over virksomhetenes bruk av seleksjonsmetoder 

 

Seleksjonsmetode Virksomhet 

A 

Virksomhet 

B 

Virksomhet 

C 

Virksomhet 

D 

Virksomhet 

E 

Virksomhet 

F 

 

GMA-tester 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Intervju 

 

X X X X X X 

Personlighetstest 

 

x X X X X X 

Integritetstest 

 

      

Arbeidsprøve 

 

X X X X X X 

Assessment Center 

 

X X X  X X 

SJT 

 

      

Referansesjekk 

 

X X X X X X 

 

Notat: «X» betyr at virksomheten benytter seleksjonsmetoden uavhengig av stillingstype,  «x» 

indikerer at virksomheten benytter metoden kun ved lederseleksjon. 

 

 

Diskusjon 

Resultatene diskuteres her opp mot det teoretiske og empiriske grunnlaget bak 

evidensbasert seleksjon, her betegnet som «gullstandarden» innen lederseleksjon. 

Målet med diskusjonen er å se om norske virksomheter benytter seg av tilgjengelig 

evidens innenfor feltet, om de følger «gullstandarden» for lederseleksjon og om 

seleksjonsprosessene av ledere kan regnes for å være evidensbaserte. Videre vil de 

teoretiske og praktiske implikasjonene til studien diskuteres, før metodiske 

begrensinger vil trekkes frem og muligheter for videre forskning påpekes.  
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Seleksjon av ledere versus regulære medarbeidere 

 I litteraturgjennomgangen fremkom det at en seleksjonsprosess av en leder i 

stor grad er lik en vanlig seleksjonsprosess når det kommer til valget og bruken av 

seleksjonsmetoder (Carless, 2009). En del forskning fremhever at det er spesifikke 

faktorer og egenskaper som bør være tilstede hos en leder, som må være fokusområde 

i en seleksjonsprosess av en lederkandidat (Carnes et al., 2015). Resultatene viser at 

virksomhetene jevnt over ikke mener at det er store forskjeller mellom en regulær 

seleksjonsprosess og en seleksjonsprosess av en leder, og at det bare er en av 

virksomhetene som inkluderer flere seleksjonsmetoder når det skal selekteres en 

leder. Viktigheten av en grundig seleksjonsprosess og flere involverte trekkes dog 

frem av samtlige virksomheter. I tillegg fremheves personlighet og verdier som viktig 

både i forskning og praksis, og flere av virksomhetene påpeker at de tilpasser 

intervjuene og intervjuguiden til en lederstilling. Forskningen og praksisen ser ut til å 

være i overenstemmelse her. Det er visse faktorer som bør letes etter hos en leder, 

men faktorene ser ut til å kunne avdekkes i seleksjonsmetoder som ellers benyttes i 

regulære seleksjonsprosesser (Carless, 2009; Carnes et al., 2015; Schmidt et al., 

2016).   

Men er det virkelig slik at slike evner og ferdigheter er mulig å fange opp ved 

hjelp av standard seleksjonsmetoder? Flere av virksomhetene diskuterte muligheter og 

ønsker for alternative seleksjonsmetoder spesielt tilpasset lederstillinger. Blant annet 

ble det diskutert ønske om en test som kan måle motivasjon, verdier og holdninger. 

Selv om den teoretiske bakgrunnen i studien oppsummeres med å sette en 

«gullstandard» for lederseleksjon, kan det på den andre siden tenkes at det i fremtiden 

vil være nødvendig med nye seleksjonsmetoder når det skal selekteres en leder. Dette 

understreker viktigheten av å fortsette forskningen og utviklingen på feltet.  

 

Kandidatopplevelse 

Kandidatopplevelse er til dels viktig på forskjellig måte i forskning og praksis. 

I forskning trekkes det frem som viktig med seleksjonsmetoder med god 

kandidatopplevelse (McCarthy et al., 2017), mens det i praksis påpekes som viktig 

med god tilbakemelding til kandidater på arbeidspsykologiske tester og etter intervju. 

I forskning vektlegges håndteringen av kandidater på en respektfull måte, og 

forskning og praksis kan i så måte anses som sammenfallende. Likevel nevnte bare en 

av virksomhetene kandidaters opplevelse av seleksjonsmetodene og selve 
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seleksjonsprosessen som viktig. Som følge av det må det trekkes frem at norske 

virksomheter i større grad bør kunne se nytten av å vurdere kandidatopplevelse av 

seleksjonsmetoder som et strategisk steg i vurderingen av seleksjonsprosesser, da det 

kan ha betydelige og meningsfulle effekter for virksomheten.  

 

Jobbanalyse 

 En grundig jobbanalyse trekkes frem som viktig både i forskning og i praksis, 

således ser forskning og praksis ut til å stemme overens (Carless, 2009; Voskuijl, 

2017). Funn viser at samtlige virksomheter alltid gjennomfører en form for 

jobbanalyse, behovsanalyse eller kompetansekartlegging før en eventuell stilling lyses 

ut. Dette ser i resultatene ut til å være uavhengig av type stilling, og det gjennomføres 

i lederstillinger så vel som i regulære stillinger. På den andre siden kan nyttigheten til 

jobbanalyser diskuteres konkret i henhold til lederstillinger. For selv om en rekke HR-

praktikere og forskere mener at å sette i gang en seleksjonsprosess uten en 

jobbanalyse er som ”å lete i blinde”, er det ikke nødvendigvis slik i 

lederseleksjonsprosesser. I en lederstilling er muligens ikke arbeidsoppgavene like 

konkrete, og det blir så vel som selve arbeidsoppgavene viktig å se på personlige 

egenskaper og egnethet. På tross av dette understrekes nyttigheten ved å gjennomføre 

en jobbanalyse uavhengig av type stilling, men det er spesielt avgjørende at 

jobbanalysen utarbeides nøyaktig og eksplisitt for at det skal være formålstjenlig for 

virksomhetene når i tilknytning til en lederrekruttering.  

 

Seleksjonsmetoder 

 Overordnet ser det ut til å være forskjell mellom forskning og praksis når det 

kommer til anbefaling og anvendelse av ulike seleksjonsmetoder. Forskning anbefaler 

mål på GMA, integritetstest og strukturerte intervju som de beste seleksjonsmetodene 

(Schmidt et al., 2016), mens det i realiteten blir benyttet andre metoder. På den ene 

siden anbefaler forskningen mål på GMA og integritetstest som den beste 

kombinasjonen av seleksjonsmetoder, mens det på den andre siden ikke er noen av 

virksomhetene som gjør dette i praksis.  

Generelle mentale evner (GMA). Samtlige virksomheter benytter seg av 

evne- og ferdighetstester som mål på GMA, men bare to av de vektlegger denne 

seleksjonsmetoden. Forskning fremhever mål på GMA som den metoden som best 
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predikerer jobbprestasjon og lederprestasjon (Schmidt et al., 2016), men det ser ikke 

ut til at virksomhetene følger denne anbefalingen selv om slike tester gjennomføres. 

En rekke av virksomhetene uttrykte en bekymring for generaliserbarheten til slike 

tester, og flere påpekte en motstand til GMA-tester blant de som ikke er HR-

praktikere i virksomhetene. Mål på GMA kan være vanskelig å anvende i 

seleksjonsprosesser da det kan være utfordrende for HR-praktikere å se årsaken bak 

den sterke sammenhengen mellom GMA og jobbprestasjon. Funnene i denne studien 

viser at det er de som ikke er HR-praktikere som uttrykker misnøye til mål på GMA, 

og at flere må jobbe med å ufarliggjøre slike tester.  

Noe forskning tyder på at å måle GMA er spesielt viktig i en seleksjonsprosess 

av en leder, og et argument som støtter dette er forskning på intelligensnivået til 

ledere. Det kan tyde på at for høy intelligens blant ledere kan ha negative 

innvirkninger på ansatte og virksomheten, da det kan bli et for stort gap mellom 

lederen og de ansatte (Antonakis, House, & Simonton, 2017). Argumentasjonen går 

på at en leder ikke klarer å lede gruppen like effektivt dersom vedkommende er for 

intelligent sammenlignet med gruppen. På denne måten kan vi se at en høy skåre på 

en GMA-test ikke nødvendigvis kan predikere god lederprestasjon (Antonakis et al., 

2017; Fine, 2007), og at det derfor er spesielt viktig å vurdere en kandidat til en 

lederstilling basert på ønsket GMA-nivå i forhold til gruppen vedkommende skal 

lede. 

Intervju. Både strukturerte og ustrukturerte intervju benyttes av 

virksomhetene i studien. De fleste informantene uttrykker preferanse for struktur i 

intervjuene og ser viktigheten av å benytte en fast intervjuguide eller intervjumal, i 

tillegg til å gjennomføre flere intervjurunder. I så måte ser virksomhetene ut til å følge 

det forskningen fastslår som viktig og nyttig når det kommer til gjennomføringen av 

intervju som seleksjonsmetode (Kausel et al., 2016). Likevel er det flere av 

virksomhetene som vektlegger og til dels kun benytter intervju som eneste 

seleksjonsmetode. Selv om forskning anbefaler intervju som seleksjonsmetode både i 

strukturert og mindre strukturert form, ses det som best i kombinasjon med andre 

seleksjonsmetoder som blant annet GMA-test og integritetstest. I 

litteraturgjennomgangen fremkom det at HR-praktikere til dels må være forsiktige 

med bruken av ustrukturerte intervju i seleksjonsprosesser, og spesielt når 

semistrukturerte intervju benyttes er varsomhet viktig. HR-praktikere må være 
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påpasselig med at de semistrukturerte intervjuene ikke blir for fleksible slik de går 

over i helt ustrukturert form.  

En del av diskusjonen rettes mot åpne kontra lukkede spørsmål. I generell 

intervjuteknikk anbefales bruken av åpne spørsmål (Skinner, 2013), og dette kan også 

gjelde intervjuformen og teknikken som benyttes i personellseleksjon. Dette er lite 

diskutert i forskning på seleksjon, og ingen av virksomhetene utpekte det som en 

konkret utfordring med intervju som seleksjonsmetode. For øvrig fremheves 

viktigheten av at intervjueren er trent i intervjuteknikk for å gjennomføre vellykkede 

intervju (Skinner, 2013). Intervju som seleksjonsmetode anses som nyttig når 

overnevnte forutsetninger er implementert og vurdert.  

Personlighetstest. Forskning trekker frem personlighetstest som nyttig i 

lederseleksjon da ulike personlighetstrekk ser ut til å ha en sammenheng med en rekke 

faktorer som påvirker lederprestasjon (Church & Rotolo, 2013; Judge et al., 2002). 

Analysens funn er sammenfallende, og samtlige virksomheter benytter 

personlighetstest i seleksjonsprosesser av ledere. Likevel kan relevansen til slike 

tester diskuteres, og det har blitt belyst at hvert enkelt personlighetstrekk alene ikke 

ser ut til å kunne predikere jobbprestasjon særlig godt.  

Personlighetstester anses av en rekke forskere og praktikere for å være mer 

nyttig som seleksjonsmetode tilknyttet lederstillinger kontra regulære stillinger, men 

det er ikke enstydig. I flere publikasjoner påpekes viktigheten av personlighetstesting 

uavhengig av type stilling, og at det bør vektlegges i like stor grad til regulære 

stillinger (Schmidt et al., 2016; Lundgren, Kroon, & Poell, 2017). For å støtte slike 

argumenter pekes det på at de personlige egenskapene som trekkes frem som viktige 

for fremveksten av lederevner i stor grad kan knyttes opp mot generell jobbprestasjon 

og egnethet for enhver jobb som skal utføres. Det oppsummeres med at personlighet 

bør vektlegges i seleksjonsprosesser av ledere, og at virksomhetene i denne studien 

ser ut til å følge denne anbefalingen.  

Integritetstest. Ingen av virksomhetene benytter integritetstest som 

seleksjonsmetode til tross for den sterke prediksjonsevnen forskning viser at de har på 

jobbprestasjon (Schmidt et al., 2016). Halvparten av virksomhetene i studien har ikke 

kjennskap til integritetstest som seleksjonsmetode, og kjennskapen og bruken av slike 

tester er generelt lav blant HR-praktikerne i virksomhetene. Hvorfor benytter ingen av 

virksomhetene integritetstest når det viser seg formålstjenlig i forskning, og som en av 

de beste seleksjonsmetodene for å predikere jobbprestasjon? Det kan tyde på at 
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kunnskapen om forskningen på feltet blant HR-praktikere er svak, og at de ikke er 

oppdatert på det forskning fastslår som viktig. Forskning på integritetstest og 

metodens prediksjonsevne er ikke utbredt, og det er i stor grad forskningen som 

Schmidt et al. (2016) baserer seg på som står for den sterke anbefalingen av denne 

metoden. Likevel anses den som viktig i seleksjonsprosesser uavhengig av type 

stilling, og virksomhetene kan med fordel implementere denne seleksjonsmetoden i 

sine seleksjonsprosesser.  

Arbeidsprøve. Caseoppgaver og arbeidsprøver blir benyttet av alle 

virksomhetene i studien, og informantene har varierte erfaringer med bruken av disse 

i seleksjonsprosesser. Det fremheves som viktig for virksomhetene at arbeidsprøvene 

er spesialtilpasset stillingen, og at kandidaten får prøve seg på arbeidsoppgaver som er 

relevante for stillingen. Dette trekkes frem som viktig i forskningen på feltet, og 

spesielt utpekes planlegging som viktig for å få til en relevant arbeidsprøve (Roth et 

al., 2005; Schmidt et al., 2016). Forskning har vist at relevante og naturlige 

arbeidsprøver ofte er vanskelig å skape, og det antas at det blir spesielt vanskelig i 

lederroller. Oppgaveløsning og presentasjonsevner kan være nyttig å måle, men 

likevel er det vanskelig å avdekke en lederkandidats egnethet som går på 

mellommenneskelige og kommunikative evner.  

Assessment Center. Selv om Assessment Center har en middels god prediktiv 

validitet på jobbprestasjon, diskuteres nytten av å gjennomføre slike sentre (Schmidt 

et al., 2016). Blant annet trekkes det frem at de er kostbare og tidkrevende, og at et 

godt Assessment Center krever mye planlegging for å være vellykket. Praksisen ser ut 

til å være enig med forskning når det kommer til dette. For selv om 5 av 6 

virksomheter benytter Assessment Center i seleksjonsprosesser, uttrykker flere at det 

krever mye planlegging og ressurser for å få til et vellykket Assesment Center. Nytten 

til Assessment Center som seleksjonsmetode kan videre diskuteres, og det er ikke en 

passende metode til alle stillinger det rekrutteres til (Cascio & Silbey, 1979). 

Gjennomgående ser ikke metoden i seg selv ut til å være en foretrukket metode i 

lederseleksjon, for verken i forskning eller praksis trekkes metoden frem som spesielt 

egnet eller viktig i tilknytning til lederseleksjon.  

Situational Judgement Tests (SJT). SJT har ikke særlig god prediktiv evne 

på jobbprestasjon, men likevel trekkes det frem i flere studier som en nyttig 

seleksjonsmetode (Koczwara et al., 2012; Mcdaniel et al., 2007). Ingen av HR-

praktikerne i virksomhetene har kjennskap til eller benytter slike tester. Dette belyser 
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igjen et behov for økt kompetanse og oppdatering av informasjon om forskningen på 

feltet blant HR-praktikere i Norge. Selv om metoden ikke nødvendigvis er anbefalt, er 

det den manglende kunnskapen blant HR-praktikerne som er utfordringen. Et 

argument er at siden kjennskapen til metoden er lav, er det generelt lite skepsis til den. 

Dersom HR-praktikere fullt ut skal kunne etterleve en evidensbasert 

seleksjonsmetodikk, må de ha informasjon om de mindre anerkjente 

seleksjonsmetodene for å kunne ha en kritisk tilnærming til egen og andre 

virksomheters seleksjonsprosess.  

Referansesjekk. Uavhengig av seleksjonsprosess og type stillinger benytter 

samtlige virksomheter referansesjekk. Flere av virksomhetene vektlegger 

referansesjekk i seleksjonsprosessen, og påpeker at dette er et av de viktigste stegene i 

seleksjonsprosessen. Her avviker praksisen fra forskningen på feltet (Schmidt et al., 

2016). Hvorfor vektlegger så mange av virksomhetene i studien referansesjekk når 

forskning viser at det ikke har noen særlig effekt på jobbprestasjon? Det kan tyde på 

at dette fortsatt er vanlig i Norge i dag fordi HR-praktikere ikke vet bedre. Ingen av 

HR-praktikerne i virksomhetene reflekterte rundt eller nevnte prediksjonsevnen til 

referansesjekk på jobbprestasjon, og det var generelt lite skepsis til metoden og 

kjennskap til dens svakheter. Verdien av å gjennomføre referansesjekk er ofte lav, og 

i de fleste tilfeller benyttes det bare som en forsikring. På denne måten kan det 

oppnådde inntrykket av en kandidat bekreftes eller avkreftes, men i de færreste 

tilfeller er metoden avgjørende. Til de virksomhetene som vektlegger 

referansesjekken i seleksjonsprosessen vil anbefalingen være å vurdere nytten av 

dette, samt å se på hvilke andre metoder som heller kan benyttes for å forsikre seg om 

at kandidaten er rett til jobben. Spesielt rettes det en skepsis til bruken av 

referansesjekk som et ledd i seleksjonsprosessen når det kommer til lederstillinger, for 

dersom det i det hele tatt skal være nyttig bør det gjennomføres som 360 graders 

referansesjekk der relasjoner til kandidaten på alle nivåer kontaktes.  

Evidensbasert seleksjon i praksis 

Vi har i diskusjonen sett at det er flere avvik mellom hva evidens fastslår som 

riktig og viktig i seleksjonsprosesser, og hva som blir gjennomført i praksis hos 

virksomhetene i studien. I litteraturgjennomgangen blir kostnad og tid trukket frem 

som grunn for at mange HR-praktikere bevisst ikke implementerer forskernes råd, i 

tillegg til at kunnskapen om feltet ikke er god nok. Forskningen ser ikke ut til å være 
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sikker i sin sak på hvorfor HR-praktikere ikke gjør som anbefalt. Funnene tyder på at 

HR-praktikerne i stor grad ikke er oppdatert på forskningen på feltet. Flere påpeker at 

de vet hva Schmidt og Hunter sitt studie fra 1990-tallet viser om nyttigheten til mål på 

GMA (Schmidt & Hunter, 1998), men et fåtall visste om deres oppdatering av studien 

som kom i 2016 og dens forhøyede anbefaling av integritetstest som 

seleksjonsmetode i kombinasjon med mål på GMA (Schmidt et al., 2016). Siden 

halvparten av HR-praktikerne faktisk aldri har hørt om integritetstest som 

seleksjonsmetode, kan det antas at det generelt er dårlig med kunnskap om 

forskningen på feltet blant HR-praktikere i norsk arbeidsliv i dag. Det kan tyde på et 

behov for økt opplæring og utdanning innen feltet blant de som driver HR i praksis. 

Teoretiske og praktiske implikasjoner 

 Studien har belyst gjennomføringen av seleksjonsprosesser av ledere i seks 

norske virksomheter, og sett i hvor stor grad virksomhetene benytter seg av en 

evidensbasert seleksjonsprosess. Studien fremhever hva som er spesielt for seleksjon 

av ledere, og hva HR-praktikere fokuserer på når det skal selekteres en leder. I tillegg 

har studien sett på gapet mellom forskning og praksis når det kommer til 

lederseleksjon, og påpekt behovet for at teorien og forskningen på feltet lettere deles 

med HR-praktikere gjennom en bedre informasjonsflyt. Behovet for økt opplæring og 

utdanning blant HR-praktikere har blitt belyst. Selv om HR-praktikerne i studien har 

mye og relevant erfaring, ser de ikke ut til å være oppdatert på forskning innen 

personellseleksjon og lederseleksjon. Studien minner om viktigheten av videre 

forskning innen seleksjon og seleksjonsmetoder, og den påpeker viktigheten av å 

forske på nye alternative metoder for seleksjon av ledere.  

 For HR-praktikere som driver med lederseleksjon kan det være flere praktiske 

implikasjoner. Studien viser at en seleksjonsprosess av en leder ikke er ulik regulære 

seleksjonsprosesser, men at vektleggingen er annerledes og at det må være flere 

involverte når det skal selekteres en leder. I tillegg har det gjennom studien 

fremkommet at vurderingen av en kandidats personlighet er spesielt viktig i 

lederseleksjon. Videre viser studien viktigheten av å benytte evidensbaserte 

seleksjonsmetoder uavhengig av type stilling, og at dette er noe HR-praktikere 

mangler oversikt over og må bli flinkere til å oppdatere seg på. For forskere innen 
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feltet kan praktiske implikasjoner være å gjøre forskningen mer tilgjengelig for 

praktikere. 

 

Metodiske begrensninger og videre forskning 

Studiens største metodiske begrensning er at utvalget i studien og antall 

virksomheter er begrenset til seks. Ideelt sett skulle antall informanter vært høyere for 

å kunne trekke slutninger om overførbarhet. Selv om det er tydelig hva funnene i 

studien viser, kan det ikke med bakgrunn i dette sies å gjelde for andre enn nettopp de 

seks virksomhetene som har vært deltagende i studien. En svakhet med studien er at 

det bare har blitt gjennomført én runde med intervju av virksomhetene, og at det bare 

er én HR-praktiker fra hver virksomhet som har deltatt som informant i studien. I 

tillegg kan metoden ha en begrensning ved at de personlige intervjuene ble 

gjennomført og analysert av én og samme person, og at resultatene kan være påvirket 

av bias fra intervjuene. Følgende blir det en naturlig svakhet at det er vanskelig å 

gjøre studien på nytt, og dermed dårlige muligheter for å måle inter-rater reliabilitet.  

En svakhet er at studien i stor grad baserer seg på forskningen til Schmidt og 

Hunter, og at mye av litteraturen som presenteres som evidensen for virkningsfulle 

metoder enten er forfattet av nettopp disse forskerne eller at de refereres til. Her må 

det nevnes at Schmidt et al. sin publikasjon fra 2016 heller ikke er fagfellevurdert. 

Videre er en begrensning at prosjektet tidlig oppsummerer med at det finnes en 

normativ «gullstandard» innen personellseleksjon, og at denne anses for å gjelde ved 

lederseleksjon. Denne konkludereringen er gitt av forfatteren alene, og det kan 

vurderes om dette er en kritisk nok tilnærming. Likevel anses funnene i studien som 

nyttige, og videre forskning anbefales å videreføre studien ved å implementere både 

kvalitativ og kvantitativ forskning på virksomhetene, i tillegg til å sammenligne 

funnene med en ny gruppe virksomheter av samme størrelse.  
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Konklusjon 

Prosjektets litteraturgjennomgang oppsummeres med at det finnes en 

«gullstandard» for seleksjon av ledere. Evidensbaserte seleksjonsmetoder fremheves 

som viktig, og mål på GMA i kombinasjon med integritetstest og strukturerte intervju 

settes som «gullstandarden». Personlighet fremheves som spesielt viktig i 

lederseleksjon. Formålet med prosjektet har vært å finne ut hva HR-praktikere gjør i 

praksis, for så å sammenligne dette opp mot forskningen på feltet. Analysen og 

resultatet viser at det er et avvik mellom hva forskning viser fungerer og hva som blir 

gjennomført i praksis. HR-praktikere benytter seg ikke av og har heller ikke 

tilstrekkelig kjennskap til integritetstest, og de benytter og vektlegger referansesjekk 

selv om dette ikke er anbefalt.  

Opplevde forskjeller mellom vanlig personellseleksjon og lederseleksjon har 

blitt belyst, og som en oppsummering ser det verken i teori eller praksis ut til å være 

store forskjeller i seleksjonsprosesser og valg av seleksjonsmetoder mellom regulær 

seleksjon og lederseleksjon. Imidlertid påpekes viktigheten av en bredere prosess og 

flere involverte i lederseleksjonsprosesser både i forskning og praksis. Som en 

oppsummering kan det sies at norske virksomheter bare til en viss grad benytter seg 

av en evidensbasert seleksjonsprosess når det kommer til utvelgelse av 

lederkandidater, og at det er behov for økt kompetanse og oppdatering på forskning 

på feltet blant HR-praktikere i norske virksomheter. Det konkluderes med at det er en 

reell forskjell mellom hva forskning viser fungerer ved lederseleksjon og hva HR-

praktikere gjør i praksis.  
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Vedlegg A: Intervjuguide 

 

Informasjon til deltager: 

- Gjentagelse av informasjon for informert samtykke – signering  

- Kort om oppbygning av intervjuet 

 

Om virksomheten: 

1- Hvor mange ansettelser gjennomfører du i løpet av et år? 

2- Hvor mange av disse gjelder ansettelser av ledere? 

3- Fortell kort om bedriften. Hvilken type bedrift er dette, hva er formålet med 

deres virksomhet? 

4- Fortell kort om stillingen din og din bakgrunn/utdanning.  

5- Hvor mange er involvert i rekruttering og seleksjonsprosessen? 

6- Vi har nå snakket om bedriften. Er det noe mer du vil legge til før vi går 

videre? 

 

Seleksjonsprosessen: 

1- Beskriv kort en vanlig seleksjonsprosess i sin helhet.  

2- Hvilke seleksjonsmetoder bruker dere for en vanlig type stilling? 

a. Hvorfor akkurat disse metodene? 

3- Hvilke seleksjonsmetoder bruker dere i utvelgelse av lederkandidater? 

a. Hvorfor akkurat disse metodene? 

4- Opplever du at seleksjonsprosess for utvelgelse av lederkandidater er mer 

omfattende enn for vanlige stillinger? 

a. Hvis ja, hvilke forskjeller er det i seleksjonsprosessen? 

5- Vi har nå snakket om seleksjonsprosessen. Er det noe mer du vil legge til før 

vi går videre? 

 

Seleksjonsmetoder: 

1- Benytter dere intervju som seleksjonsmetode? 

a. Hvis ja, hvordan gjør dere dette? 

i. Hvilken struktur bruker dere? 

ii. Hva slags spørsmål bruker dere? 

iii. Hvordan differensierer dere spørsmål mellom stillinger? 
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iv. Gjennomfører dere flere intervjuer? 

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

2- Benytter dere jobbanalyse? 

a. Hvis ja, hvordan gjør dere dette? 

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

3- Benytter dere personlighetstester? 

a. Hvis ja, hvilket type personlighetsverktøy benyttes? 

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

c. Bruker dere andre mål på personlighet? 

4- Benytter dere evnetester? 

a. Hvis ja, hva slags evnetester? 

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

c. Bruker dere andre mål på mentale evner? 

5- Benytter dere integritetstester? 

a. Hvis ja, hva slags integritetstest? 

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

c. Bruker dere andre metoder for å måle integritet? 

6- Benytter dere arbeidsprøver? 

a. Hvis ja, hva slags arbeidsprøver? Hvordan gjennomføres disse? 

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

7- Benytter dere Assessment Center? 

a. Hvis ja, hvordan gjennomføres dette? Hvilke tester inngår i assesment 

centeret?  

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

8- Benytter dere Situational Judgement Tests? 

a. Hvis ja, hva inngår i deres situational judgement test? 

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

9- Gjennomfører dere referansesjekk? 

a. Hvis ja, hvordan? Hvilke spørsmål stiller dere? 

b. Hvis nei, hvorfor ikke? 

10- Benytter dere andre metoder som ikke har blitt nevnt? 

11- Hvilke(n) av de overnevnte seleksjonsmetodene legger dere mest vekt    på? 

a. Hvorfor akkurat denne/disse? 
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12- Vi har nå snakket om seleksjonsmetodene bedriften bruker. Er det noe du vil 

legge til før vi går videre?  

 

Generelle spørsmål 

1- Hvem tar beslutningen om ansettelse? 

2- For alle kandidater tilbakemelding på eventuelle intervju og tester? 

3- Hvordan evaluerer dere egen seleksjonsprosess og rutiner for dette? 

4- Har dere tanker eller ønsker om å gjøre endringer i deres seleksjonsrutiner? 

a. Hvis ja, hvorfor har ikke dette skjedd enda? 

      5- Er det noe mer du vil legge til eller utdype nærmere? 
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Vedlegg B: Informert samtykke 
 

Deltagelse i intervju i forbindelse med masteroppgave 

Bakgrunn og formål 

 

Masteroppgaven omhandler evidensbasert seleksjon i utvelgelse av kandidater til lederstillinger. 

Målet er å undersøke hvilke seleksjonsmetoder som best kan predikere lederprestasjon, og hvordan 

man kan forutse hvem som blir en god leder. Studien vil gå ut på å sammenligne forskning og 

praksis, og gjennom intervjuet vil den se hva ulike bedrifter gjør i praksis og hvilke metoder som 

benyttes i en seleksjonsprosess av en leder. 

 

Prosjektet er en del av et masterstudium ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. 

Veileder for prosjektet er professor Thomas Hoff. 

 

Hva innebærer deltagelse i studien? 

 

Datainnsamlingen foregår ved hjelp av intervjuer med varighet på én time. Spørsmålene vil i 

hovedsak dreie seg om dine erfaringer med rekruttering av ledere. Det vil bli tatt notater og brukt 

lydopptaker under intervjuet. Alle opplysningene behandles konfidensielt, og kun student og veileder 

vil ha tilgang til opplysningene. Opptakene og transkripsjonene vil bli slettet ved prosjektslutt, 

15.05.2019. Det kan bli brukt enkeltsitater fra intervjuene i publikasjonen, men du vil ikke kunne 

gjenkjennes som deltager. Organisasjonen du arbeider for vil heller ikke kunne gjenkjennes. 

 

Dine rettigheter 

 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- få slettet personopplysninger om deg, 

- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og 

- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
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Frivillig deltagelse 

 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg fra studien uten å oppgi noen 

grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Helene Dyb Aarøe. Ved spørsmål kan du også 

kontakte veileder Thomas Hoff, tlf. 410 00 400. Studien er meldt til Personvernombudet for 

forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata AS. 

 

Samtykke til deltagelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta. Jeg samtykker til bruk av lydopptaker 

og at enkeltsitater fra intervjuet kan gjengis i publikasjonen.  

 

 

____________________________________________________________________ 

(Dato, signatur prosjektdeltager) 

 

Mvh Helene Dyb Aarøe  

Mastergradsstudent, Arbeids- og Organisasjonspsykologi 

 v/Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo  

Tlf: 92 41 67 31  

Mail: helendaa@student.sv.uio.no 
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Vedlegg C: Malbasert Analyse 

 

1. Seleksjonsmetodikk  

1.1 Jobbanalyse/behovsanalyse 

1.1.1 Forståelse av begrepet «jobbanalyse»  

1.1.2 Bruk av jobbanalyse 

1.2 Referansesjekk  

1.2.1 Antall referanser  

1.2.2 Ikke oppgitte referanser 

1.3 Intervju 

1.3.1 Intervjuets struktur  

1.3.1.1 Intervjuguide 

1.3.1.2 Strukturerte vs. ustrukturerte intervju  

 1.3.2 Antall intervjuer og innhold i intervjuene 

1.3.2.1 Førstegangsintervju  

1.3.2.2 Andregangsintervju  

1.3.2.3 Flere intervju? 

1.3.3 Intervjuprosessen  

1.3.3.1 Intervjusituasjonen: Personlig møte, telefonintervju etc. 

1.3.3.2 Tilbakemeldingsprosess  

1.4 Testverktøy 

 1.4.1 Personlighetstest  

  1.4.1.1 Type personlighetstest 

1.4.1.2 Bruk og tilbakemelding 

1.4.1.3 Andre mål på personlighet 

 1.4.2 Evnetest  

1.4.2.1 Type evnetest 

1.4.2.2 Bruk og tilbakemelding 

1.4.2.3 Andre mål på evner/ferdigheter 

1.4.3 Integritetstest  

1.4.3.1 Anvendelse av integritetstest  

1.4.3.2 Type integritetstest 

1.4.3.3 Forståelse og anvendelse av Situational  Judgement Test 

1.4.4 Når benyttes de ulike testverktøyene?  
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1.4.4.1 Forskjell når det kommer vanlige stillinger kontra 

lederstillinger? 

1.5 Arbeidsprøve og case 

1.5.1 Forståelse av begrepet «arbeidsprøve» og «case» 

1.5.2 Utforming og bruk 

1.6 Assessment Centre 

1.6.1 Forståelse av begrepet  

1.6.2 Bruk og innhold i AS  

1.7 Vekting av seleksjonsmetode  

 1.7.1 Vektlegging av visse metoder eller står alle like sterkt? 

 

2. Seleksjonsprosessen 

2.1 Utvikling av kravspesifikasjon 

2.2 Egen prosess 

 2.2.1 Hvem er ansvarlig 

 2.2.2 Prosessen 

2.3 Profesjonell rekrutteringshjelp 

 2.3.1 Rekrutteringsselskap 

 2.3.2 Involvering i prosessen 

2.4 Eksternt søk etter kandidater 

2.4.1 Utforming av stillingsannonse 

2.4.2 Publiseringsplattformer 

2.5 Internt søk 

 2.5.1 Lederrotasjon 

 2.5.2 Utvikling av ledertalenter 

2.6 Rammeverk eller mal for seleksjonsprosess 

 2.6.1 Systematikk 

2.7 Alternative prosesser 

 2.7.1 Kandidatpool, registrerte kandidater 

 2.7.2 Headhunting 

 2.7.3 Nettverk, kjennskap til potensielle kandidater 
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3. Virksomheten 

3.1 Størrelse  

3.1.1 Hvor mange ansatte?  

3.1.2 Hvor mange ansettes i året totalt sett?  

3.1.2.1 Hvor mange søkere på hver stilling?  

3.1.2.1.1 Variasjon fra stilling til stilling 

 3.1.3 Hvor mange lederrekrutteringer?  

3.2 Modenhet av HR-avdeling  

3.2.1 Størrelse på HR  

3.3 Involverte i seleksjonsprosessen 

3.3.1 Hvem er involvert i seleksjonsprosesser? 

3.4 Hvem tar beslutningen om ansettelse?   

 

4. Evaluering av seleksjonsprosess  

4.1 Fornøydhet med egen metodikk  

4.1.1 Utviklingsområder ved egen seleksjonsprosess  

4.1.1.1 Grunn til å endre seleksjonsprosess  

4.2 Tanker og bevissthet rundt seleksjon  

4.2.1 Andre bedrifter  

4.2.2 Andre næringer  

4.3 Problematikk rundt seleksjonsmetoder  

4.3.1 Tid/ressurs  

4.3.2 Kandidatopplevelse  

4.3.3 Tilgjengelighet  

4.3.4 Organisasjonskultur  

4.4 Beslutningstaking 

4.4.1 Ansettelse  

4.5 Turnover/avskjedigelse 

 4.5.1 Antall feilansettelser 
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Lykke til med prosjektet!

Kontaktperson hos NSD: Belinda Gloppen Helle
Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)
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