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Sammendrag 

 
Denne oppgaven undersøker hvordan og hvorfor personlighetstester blir brukt i 

ansettelsesprosesser. God rekruttering er avgjørende for arbeidsgivere, en ny ansatt kan 

potensielt bli en stor ressurs for organisasjonen, mens feilansettelser er svært kostbart. 

Risikoen for feilansettelser kan reduseres ved å ta i bruk psykometriske tester, 

personlighetstesten kan bidra med å predikere fremtidige jobbprestasjoner, som et objektivt 

verktøy. Personlighetstester er et svært utbredt verktøy i arbeidslivet, både i utviklingsarbeid 

og i ansettelsesprosesser. Sertifiseringskursene for testbrukere gir en innføring i teori og 

testmetodikk, fundert på forskning. Samtidig ser det ut til at det kan være et gap mellom lære 

og praksis. Dette er noe jeg har sett nærmere på, når jeg har undersøkt hvordan og hvorfor to 

organisasjoner benytter seg av personlighetstester.  

 

Analysen i denne kvalitative casestudien tar utgangspunkt i lederansettelsesprosesser. 

Intervjuene har jeg gjort i en organisasjon i offentlig og en organisasjon i privat sektor. 

Spørsmålene omhandlet disse prosessene og intervjugruppas erfaringer med bruken av 

personlighetstester. Før intervjuene hadde jeg samtaler med to eksperter på feltet for å få en 

bedre forståelse av temaet. Gjennom ekspertintervjuene fikk jeg blant annet innblikk i 

hvordan sertifiseringskurs til personlighetstester er lagt opp. De har gjerne fokus på ‘riktig 

bruk’, validitet i testverktøy og tilbakelesing av testene. De baserer seg på forskning på feltet, 

og dermed på hvordan testverktøy kan tas i bruk for å oppnå høyest mulig prediktiv validitet. 

Likevel vet vi at mange velger å bruke testene på en annen måte enn tiltenkt fra 

testleverandører og forskning. Det er et gap mellom lære og praksis.  

 

Funnene i analysen viser at testene blir tatt i bruk som samtaleverktøy, som gjør det lettere 

for de som rekrutterer å stille nærere og dypere spørsmål om kandidaten, kanskje enn de 

opplever å kunne gjøre uten testen. I en samhandlingsorden vil det instrumentelle ved testen 

gi en åpning for å stille de spørsmålene som kan være vanskelige å stille, fordi man vil 

beskytte andre i det sosiale møtet. Videre ser vi at de aldri vil tillegge kandidaten de 

egenskapene som testen antyder, men heller stille spørsmål rundt og be om eksempler på 

håndtering av ulike situasjoner testskåren indikerer som utfordringer. De opplever derfor 

heller ikke at resultatene av testen betyr noe for vurderingen av kandidaten og fordi den 

brukes som et samtaleverktøy opplever de ikke at personlighetstesten kan brukes som et 
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objektivt verktøy. Skåren på konsistens legger de mer vekt på, det kan handle om at tillit er 

viktig for å bygge en relasjon mellom kandidat og organisasjonen. Diskursen i 

organisasjonene er tydelig på at en test ikke kan fortelle hvordan et menneske er,  eller vil 

handle i ulike situasjoner. Informantene opplever at testene er nyttige, slik de har valgt å 

bruke dem, og ønsker ikke å bruke dem som noe annet enn et samtaleverktøy.  

  

En forklaring på hvorfor de velger å bruke testen på denne måten, kan være at de står i et gap 

mellom det nyinstitusjonelle og egen bakgrunn og kunnskap om tester, og at de derfor har 

funnet en måte å frikople seg fra det instrumentelle ved testen og heller benytte det som et 

samtaleverktøy.  
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1 Innledning 
 

I Dagens Næringsliv 18. februar 2019 kunne vi lese at fire av ti norske selskaper gjorde 

feilansettelser i fjor. En feilansettelse innebærer at den nyansatte ikke fungerer i stillingen 

og/eller i arbeidsmiljøet. Rapporten fra analysebyrået Opinion viser at en av åtte bedrifter 

gjorde tre eller flere feilansettelser i løpet av 2018 (Dagens Næringsliv, 2019). Disse tallene 

gir oss et innblikk i hvor utfordrende det kan være å gjøre en nyansettelse.  

 

Ansettelser er noe av det viktigste en organisasjon foretar seg, det er en stor investering og 

nyansatte kan bli en stor ressurs for organisasjonen. Feilansettelser på sin side, koster 

organisasjonene både tid og ressurser. Ledere selv anslår gjerne at kostnadene ligger på rundt 

en halv million kroner, mens rekrutteringsfirmaer anslår at kostnadene for dette ligger et sted 

mellom 750 000 og 1 million kroner. Andre igjen beregner at dette koster arbeidsgivere en og 

en halv årslønn (Proffice arbeidsmarkedsanalyse, 2011). Tid til å kunne gjøre en grundigere 

rekrutteringsprosess blir trukket frem som en av løsningene på utfordringen med 

feilansettelser, i tillegg til bedre oppfølging av nyansatte den første tiden.  

 

Tester i løpet av rekrutteringsprosessen er et utbredt middel for å redusere risikoen for 

feilansettelser, og personlighetstester er de testene som er mest brukt i det norske arbeidslivet.  

Bruken av personlighetstester til rekrutteringsformål har vært økende fra slutten av 1970-

tallet (Grimsø, 2004). Tett og Christiansen (2007) skriver at det er to grunner til at 

personlighetstester brukt til seleksjon av ansatte, har økt i popularitet over mange år. For det 

første har femfaktormodellen gjort personlighet mer tilgjengelig og håndterlig for 

testbrukerne, og for det andre har meta-analyser vist at personlighetstestskårer potensielt kan 

korrelere med jobbprestasjoner (Tett & Christiansen, 2007). I det norske arbeidsmarkedet ser 

man også en stadig økende bruk av arbeidspsykologiske tester. Det finnes ingen tall på det 

eksakte omfanget, men grove anslag indikerer at det årlig gjennomføres 100.000 tester, bare 

innenfor rekrutteringsområdet (Sørheim & Dalen, 2016).  

 

Bruken av personlighetstester er stadig oppe til debatt i media, og det er mange meninger om 

bruken av personlighetstester, nytten de har og hvordan de oppfattes av søkere som 

gjennomfører dem. Sommeren 2017 var det søkere til butikkmedarbeiderjobber som reagerte 

på en personlighetstest, som skapte debatt. Professor i arbeids- og organisasjonspsykologi, 
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Roald Bjørklund, mente at spørsmålene i denne testen brøt med arbeidsmiljøloven, der 

arbeidsgiver er forpliktet til å bevare de ansattes verdighet og integritet (Wammer, 2017). 

Dagligvarekjeden mente at personlighetstesten nettopp ville være med å bevare søkernes 

integritet og verdighet gjennom å gi en objektiv og ikke-diskriminerende søknadsprosess. 

Psykolog Rolv Marvin Bøe Lindgren skrev i forbindelse med denne debatten at «en riktig 

utført personlighetstest vil alltid gi et mer nøyaktig og mer brukbart bilde av kandidaten enn 

det et intervju kan» (Lindgren, 2017), Forskningen på feltet er kjennetegnet av nettopp denne 

oppfatningen, at psykometriske tester har sett ut til å gi en bedre mulighet til å kartlegge 

fremtidige arbeidstakeres egenskaper enn intervjuet. Men dette er et omstridt og tvetydig felt, 

med stor uenighet om bruken og nytten av personlighetstester.  

 

Forskningen på personlighetstester til rekrutteringsformål har opp igjennom tidene i stor grad 

handlet om nytten av testene og hvorvidt de kan predikere fremtidig jobbprestasjon hos 

jobbsøkerne. Haaland (2019) skriver at 95 prosent av forskningen har dreid seg om dette. De 

siste årene har forskningen også gitt plass til hvordan søkerne oppfatter bruken av tester. Det 

har også vist seg at det er et gap mellom forskning og praksis når det kommer til bruken av 

personlighetstester. Det er dette gapet som var utgangspunktet for utformingen og starten på 

denne oppgaven. Interessen min for bruken av personlighetstester kom da jeg leste en 

masteroppgave i psykologi. De fleste informantene masterstudenten hadde snakket med, 

brukte personlighetstesten som et utgangspunkt for en samtale der de kunne bli bedre kjent 

med kandidatene og bekrefte førsteinntrykket de hadde fått (Præsteng, 2010). Dette var i strid 

med alt jeg hadde lest om hvordan personlighetstester «egentlig» skulle brukes. Hva ligger 

bak forskjellen i hvordan praktikere i organisasjoner tar i bruk personlighetstester og hvordan 

forskningen behandler personlighetstestene? Hvorfor er forskningen opptatt av validitet og 

prediksjon, mens arbeidsgivere bare vil bli bedre kjent med jobbsøkerne de har inne til 

intervju?  

 

Nysgjerrigheten min var vekket, og et prosjekt om dette ville kunne gi et bilde av norske 

organisasjoner, organisasjoners læring og kultur, som vil møte oss alle, enten vi søker jobb 

eller deltar i arbeidslivet. Med sosiologisk teori om beslutningstaking og ulike perspektiver 

på rekruttering vil jeg undersøke hvordan ansettelsesprosesser med personlighetstester 

gjennomføres, og hva som ligger bak valg av praksis. Spørsmålet jeg stiller i dette 

masterprosjektet er derfor «hvordan og hvorfor benytter arbeidsgivere personlighetstester i 

ansettelsesprosesser?».  
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For å belyse bruken av personlighetstester vil jeg i en litteraturgjennomgang vise hvordan 

psykologien fikk sin posisjon som en naturlig del av arbeidslivet vårt, og gi et innblikk i 

hvordan personlighetstestene som blir brukt i dag har utviklet seg fra sin spede start tidlig på 

1900-tallet. Videre skal vi se på hva som preger personlighetstestene som blir brukt til 

rekruttering. I teorikapittelet vil jeg presentere perspektiver som kan kaste lys over hvordan 

organisasjoner kan forholde seg til personlighetstester som verktøy i en ansettelsesprosess. I 

kapittel 4 vil jeg vise hvordan jeg har gått frem for å undersøke hvordan personlighetstester 

blir benyttet i praksis. Videre vil jeg presentere funnene i et analysekapittel, og diskutere 

hvorfor og hvordan man tar i bruk personlighetstester med utgangspunkt i perspektivene 

presentert i kapittel 3, og se dette i sammenheng med tidligere forskning på 

personlighetstester.  
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2 Bakgrunn 
 

For å forstå hvordan personlighetstester brukes i ansettelsesprosesser i dag, bør vi ha 

kjennskap til hvordan psykologien ble en del av samfunnet. Den tilhører ikke lenger bare 

helsesektoren, vi finner den blant annet også i underholdning og i det arbeidslivet vi kjenner i 

dag. Personlighetstester har utviklet seg fra diagnoseverktøy til rekrutteringsverktøy og blir i 

dag benyttet av langt flere enn bare psykologprofesjonen. Denne gjennomgangen av 

psykologiens inntog i arbeidslivet, personlighetstestenes utvikling og innblikk i forskning på 

personlighetstester og seleksjon, vil belyse hvordan personlighetstester blir brukt i 

ansettelsesprosesser, og hvorfor de blir benyttet på en annen måte enn slik testlitteraturen 

anbefaler. 

 

2.1 Psykologiens inntog i arbeidslivet 

Psykologien som profesjon har på relativt kort tid rukket å bli en sentral samfunnsaktør og 

viktig ekspertise det lyttes til i områder langt utenfor dens vanlige kunnskapsområder, som 

primært har vært terapiværelset og forskningslaboratoriet (Madsen, 2011, s.19). 

I løpet av 1900-tallet tok psykologiprofesjonen på seg en rådgivende rolle på felt som 

utdanning, kriminell atferd, samliv, rehabiliteringsprogram i fengsel, seksualitet, kulturelle og 

politiske konflikter, økonomisk atferd, moral i militæret osv. Men ifølge Illouz (2007 s.11) 

var det ingen andre områder der innflytelsen fra psykologien var mer merkbar enn i det 

amerikanske næringslivet. Her introduserte de helt nye måter å oppfatte produksjon på, der 

emosjoner og økonomisk tankegang ble knyttet sammen.  

 

I perioden fra 1880-tallet til 1920-tallet systematiserte man produksjonen i fabrikkene, 

kapitalen ble sentralisert, produksjonen standardisert, organisasjoner byråkratisert og folk 

jobbet i store bedrifter (Skorstad, 2002). Denne perioden blir ofte omtalt som kapitalismens 

gullalder. Management som teoretisk felt og vitenskap ble etablert i denne perioden, i 

tilknytning til etableringen av store produksjonsbedrifter. Her ble det fokusert på å 

systematisere og rasjonalisere produksjonsprosessene. Managementsystemet endret seg og 

kontrollen ble flyttet fra de tradisjonelle kapitalistene til teknokrater som brukte vitenskap, 

rasjonalitet og generell velferd som retorikk for å etablere sin autoritet. Ingeniørene fikk en 

ny makt, som en klasse som innførte en ny managementideologi. Arbeidsplassen ble 

oppfattet som et system der individer kunne styres og behandles som maskiner (Skorstad, 
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2002, s.78), generelle lover og regler ble formalisert. At denne gruppen ansatte kunne ha 

følelser, holdninger, oppfatninger, personlige interesser eller individuelle behov, var noe som 

bare sjelden ble problematisert.  

 

Til forskjell fra kapitalistene som ble fremstilt som grådige og egoistiske, hadde man med 

den nye ideologien fått lederen til å fremstilles som rasjonell, ansvarlig og forutsigbar, og 

som en bærer av nye regler for standardisering og rasjonalisering (Illouz, 2007, s.11). 

Ingeniørene hadde en tendens til å se på mennesker som maskiner og organisasjonen som et 

upersonlig system som skulle styres ved hjelp av instrukser og incentiver. Taylor betraktet 

arbeideren som opportunistisk og homo economicus som måtte kontrolleres gjennom presis 

avgrensning av oppgaver som lett kunne kontrolleres, og motiveres med lønn. Dette synet 

overser ifølge Illouz noe viktig, nemlig at parallelt med, eller i kjølvannet av ingeniørenes 

retorikk, dukket det opp en annen diskurs med psykologene i spissen, med oppmerksomhet 

på individet, de irrasjonelle dimensjonene i relasjoner på arbeidsplassen og arbeidernes 

emosjoner.  

 

Fra begynnelsen av 1900-tallet ønsket ledere at psykologer skulle finne løsninger på 

problemer som disiplin og produktivitet. Kliniske psykologer som hadde behandlet 

krigstraumer hos soldater, ble rundt 1920 mobilisert av selskaper for å hjelpe til med å 

formulere retningslinjer for ledernes arbeidsoppgaver. Hawthorneforsøkene ble gjennomført 

fra 1924 til 1940 (Skorstad, 2002, s. 80). Her var et av funnene at omsorg og hensyn til 

arbeidernes følelser økte produktiviteten (Illouz, 2007). Intervjuene i disse forsøkene hadde 

kjennetegnene til et terapeutisk intervju: arbeiderne ønsket å prate, og snakket fritt med noen 

som hadde autoritet og var representanter for bedriften, men som hadde taushetsplikt. 

Intervjuerne hadde et sett med retningslinjer, som at de skulle unngå avbrytelser, ikke gi råd 

og ikke hindre at arbeiderne ytret seg fritt (Illouz, 2007, s.13). Elton Mayo revolusjonerte 

managementteori ved å omarbeide det moralske språket om identitet, inn i den psykologiske 

vitenskapen. Samtidig byttet han ut ingeniørenes rasjonalitetstankegang, som hadde hersket 

frem til da, med kunnskapen om «human relations». På denne måten introduserte Mayo 

psykoanalytiske forestillinger i det økonomiske språket (Illouz, 2007). At forståelsen av 

psykologi fikk innpass i den økonomiske sfæren, fører oss videre til psykologen George A. 

Millers visjon om at psykologien kunne bidra i andre deler av samfunnet.  
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Millers forelesning for the American Psychological Association (APA) i 1969 handlet 

nettopp om hvordan psykologien kunne bidra til å løse samfunnets problemer. Miller hadde 

et demokratisk ideal om at ikke-profesjonelle skulle kunne ta i bruk psykologien. Det var 

psykologenes ansvar å lære bort psykologien til andre mennesker som virkelig trengte det, og 

det inkluderte alle (Miller, 1969). At ikke-psykologer praktiserte psykologi, ville uunngåelig 

føre til endringer i folks oppfatninger av seg selv og hva de kunne gjøre. Etter denne 

forelesningen har psykologien gjort seg mer synlig i samfunnet. At psykologien skulle bidra 

og være mer synlig på andre områder i samfunnet har vært et mål for APA, og også den 

norske psykologforeningen. I dag gjennomfører ansatte på HR og personalavdelinger 

personlighetstester i store monn, de har ulike bakgrunner, fra økonomi, samfunnsfag og 

psykologi. At ansatte med andre profesjoner enn psykologi, tar i bruk psykologien som et 

arbeidsverktøy, passer godt med Millers ideologi om at alle skal kunne benytte seg av 

psykologien.  

 

2.2 Den terapeutiske kultur 

At psykologien gjør seg merkbar som en del av mange samfunnsområder og som en del av 

vår kultur, gjennom måten vi snakker og tenker på og som noe mennesker forstår seg etter, er 

tydelig. Psykologien er både blitt underholdning, slik som i radioprogrammet «Sånn er du» 

med Harald Eia og Nils Brenna og lettlest litteratur med mulighet for å analysere deg selv og 

folk i omgivelsene, for eksempel ved hjelp av den bestselgende boken «Omgitt av idioter». 

Når psykologien er blitt en del av kulturen vår, påvirker den hvordan vi tenker og snakker om 

oss selv og samfunnet. Rose (1996, 1999 i Madsen, 2014) skriver at denne psykologiseringen 

har gjort det umulig å tenke på oss selv eller andre i kategorier som ikke er psykologiske.  

Psykologiseringen av samfunnet betyr at psykologien ikke lenger er forbeholdt de 

kontrollerte miljøene i de vitenskapelige laboratoriene, men heller har blitt en tilgjengelig og 

ubegrenset diskurs (Madsen, 2014). Tilgjengeligheten gjør at det har blitt vanskelig å finne en 

institusjon eller et område i livet som ikke på noe sett har blitt utsatt for, eller formet av, 

psykologiske konsepter og metoder (Madsen, 2014). Den økte bruken av personlighetstester i 

arbeidslivet vil være i tråd med den terapeutiske kulturen. Med psykologien som en viktig og 

synlig del av samfunnet vårt, herunder arbeidslivet, ser det ut til at Millers visjon har blitt 

oppfylt.  
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2.3 Personlighetstestenes historie 

Vi har nå sett hvordan psykologien kom inn i arbeidslivet og spredte seg over flere områder i 

samfunnet vårt. Personlighetstester har nå blitt underholdning, men også et nyttig verktøy i 

både helsesektor og arbeidsliv.  

 

Den første som ville finne «nøkkelen til kunnskap om menneskeheten», var den sveitsiske 

psykiateren Hermann Rorschach (1884-1922). Testen var ment til bruk på psykiatriske 

pasienter, men har ofte blir brukt på friske mennesker, eksempelvis for å selektere kandidater 

til høyrisikojobber. (Paul, 2004). Kritikere mener at når den blir brukt på friske mennesker, 

får den dem til å se syke ut (Paul, 2004). Den første skriftlige testen der en ble spurt om å 

svare på spørsmål om egen psykologisk tilstand, Personal Data Sheet, ble utviklet under 

første verdenskrig. Den ble brukt til å avgjøre om traumatiserte soldater skulle sendes tilbake 

i krigen (Paul, 2004). Den var også utgangspunktet for Minnesota Multiphasic Personality 

Inventory (MMPI). De første personlighetstestene som ble brukt i norsk arbeidsliv, var 

utviklet for diagnostisering og terapeutiske formål. En av de mest populære var MMPI. Den 

var i utgangspunktet utviklet for å differensiere mellom for eksempel psykotiske, 

psykopatiske og nevrotiske (Schulze & Skorstad, 2008). Disse testene brukes fortsatt i 

helsevesenet, men ikke i arbeidslivet. I 1949 kom den første utgaven av Cattells Sixteen 

Personality Factor Questionnaire (16 PF). Ved å kategorisere personlighetsbeskrivende ord i 

det engelske språket, og å la folk som kjente hverandre godt vurdere hverandre, kom han 

frem til 16 hovedkategorier som var dekkende for en personlighetsbeskrivelse (Nordvik, 

2004). 16 PF er en av verdens mest brukte personlighetstester (Paul, 2004). Arbeidet hans la 

grunnlaget for utviklingen av en rekke personlighetstester (Schulze & Skorstad, 2008). Etter 

Cattells arbeid i 1950-åra, har det skjedd en videreutvikling, og de siste 30 årene har forskere 

fra flere retninger begynt å samle seg. I dag er det bred enighet om en enkel modell innen 

personlighet (Kaufman & Kaufman, 2015), denne kaller man femfaktormodellen, og består 

av fem overordnede trekk ved personligheten. Denne strukturen er kartlagt i en rekke 

kulturer, og viser seg å være stabil over tid (Schulze & Skorstad, 2008). De fem faktorene er 

ekstroversjon, medmenneskelighet, planmessighet, nevrotisisme og åpenhet for erfaringer. 

Forskning indikerer at det er en nokså tett sammenheng mellom disse faktorene og 

jobbprestasjoner (Schulze & Skorstad, 2008), og de fleste personlighetstester som blir brukt i 

rekruttering i dag, tar utgangspunkt i femfaktormodellen. 
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2.4 Personlighetstester og seleksjon 

Økt globalisering, teknologiutvikling og sosiale trender endrer kravene til arbeidstakerne. Et 

spørsmål er om globalisering vil føre til at vi får en ensrettet praksis i rekrutteringsprosesser 

over tid? Noen hevder at de multinasjonale selskapene vil spre angloamerikansk 

personalpraksis i det europeiske arbeidslivet (Nordhaug, Gooderman & Ringdal, 2006). Den 

økende bruken av personlighetstester i det norske arbeidslivet, kan avspeile en slik 

amerikanisering i rekrutteringspraksis (Sandal, Brunborg & Sam, 2008). Byrkjeflot (1997) 

pekte på at amerikansk management-filosofi, der ledelse handler om generelle målbare 

egenskaper, står sterkt i kontrast til den tyske tradisjonen, som har vært dominerende innenfor 

norsk arbeidsliv. Den har tradisjonelt vektlagt fagkompetanse, der arbeidstakere som har gått 

gradene i bedriften, har kunnet forvente å bli foretrukket fremfor kandidater utenfra. Sandal, 

Brunborg og Sam (2008) skriver at det trolig ville være en forenkling å fortolke et slikt skifte 

som en amerikanisering av det norske arbeidslivet. Det har skjedd strukturelle endringer ved 

at kunnskapsintensive virksomheter har erstattet de tradisjonelle produksjonsbedriftene, og 

dette vil kunne avspeiles i de kriteriene som vektlegges ved rekruttering av ledere og ansatte 

(Sandal, Brunborg & Sam, 2008).  

 

Mye av forskningen på seleksjon i ansettelsesprosesser er ofte rettet mot den praktiske nytten, 

om metodene kan si noe om fremtidige jobbprestasjoner (Schulze & Skorstad, 2008). I senere 

år har man også rettet oppmerksomheten mot søkernes opplevelse av prosessen, og hvilke 

konsekvenser dette har for deres ønske om å ta imot et eventuelt jobbtilbud. Hvis jobbsøkerne 

for eksempel føler seg dårlig behandlet i løpet av seleksjonsprosessen, kan dette gå utover 

organisasjonens rykte og omdømme i markedet. I perioder med lav ledighet vil dette kunne 

resultere i at organisasjonen vil ha vansker med å få tilgang til arbeidskraft. Organisasjoner er 

avhengig av et godt omdømme, og kandidatopplevelsen vil være veldig viktig i jobben med 

‘employer branding’ (Schultze & Skorstad, 2008).   

 

Tidligere antok man at tendensen til å beskrive seg selv som over gjennomsnittet på positive 

egenskaper, var et nærmest universelt menneskelig trekk, mens forskningslitteraturen viser at 

dette er noe som særlig særpreger vestlige, individualistiske kulturer. Sandal, Brunborg og 

Sam (2008) viser til forskning som peker på at det er tydelige kulturelle forskjeller i 

forventninger om hvordan man presenterer seg selv best mulig i en ansettelsessituasjon. Dette 
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stemmer med en studie de selv gjorde. I denne studien sammenlignet de selvrepresentasjon 

hos koreanske og norske studenter, som fylte ut en personlighetstest (NEO-FFI) to ganger, 

med ulike instruksjoner (Sandal, Brunborg & Sam, 2008). Da de ble instruert om å være 

ærlige, hadde de koreanske studentene en langt mindre positiv beskrivelse av seg selv enn de 

norske. Da de ble instruert om å svare slik de ville gjort i en ansettelsessituasjon, endret de 

koreanske studentene selvbeskrivelsen betydelig mer enn de norske studentene. Dette viser at 

det kan være vanskelig å fortolke og sammenholde personlighetspsykologiske testresultater 

som baserer seg på selvbeskrivelse, når respondentene har ulik kulturell bakgrunn (Sandal, 

Brunborg & Sam, 2008). 

 

Personlighet kan defineres som det som gjør oss i stand til å predikere hva en person vil 

gjøre i en viss situasjon (Cattell 1962 i Schulze & Skorstad, 2008). Arbeidspsykologiske 

tester er tester som har som formål å måle hvorvidt en person fyller kravene til en stilling. 

Det de har felles, er at de er standardiserte målemetoder, som beskriver personer gjennom en 

numerisk skala eller en systematisk kategorisering (Schultze & Skorstad, 2008). 

Standardisering går ut på at kandidatene får de samme spørsmålene eller oppgavene, like 

instruksjoner, sjanse til å gjennomføre testen under like betingelser og til slutt å få svarene 

evaluert på en lik måte (Schulze & Skorstad, 2008). Bruk av arbeidspsykologiske tester skal 

forbedre rekrutteringsprosessen og minske risikoen for feilvalg. Å ta i bruk tester i 

rekrutteringssammenheng, kan gi en bedre struktur på prosessen. Det er en metode som er 

testet ut på forhånd, og som kan gi en mer objektiv vurdering av kandidatene. Når man 

bruker tester, får man en effektiv informasjonsinnhenting som gir rom for enkel 

sammenligning av kandidatene (Schulze & Skorstad, 2008). Forskningen på 

personlighetstester viser at det er en sammenheng mellom personlighet og prestasjoner og 

atferd i jobbsammenheng. Korrelasjonen mellom personlighet og ulike former for 

prestasjoner og atferd finner vi som regel mellom .30 og .40 (Haaland, 2019, s.505) og for 

lederskapskriterier mellom .30 og .49 (Ones, Dilchert, Viesvaran & Judge, 2007) 

 

 Den testen som viser seg å ha høyest prediktiv validitet (Schulze & Skorstad 2008, Jacobsen 

& Thorsvik, 2013) er evnetester. Mye taler for at evnetester er den metoden som er mest 

treffsikker innenfor seleksjon, og nytteverdien øker jo mer kompleks stillingen er (Schulze & 

Skorstad, 2008). Selv om evnetester har dokumentert nytteverdi, har det vært liten tradisjon 

for å bruke dem som en del av vurderingsgrunnlaget her til lands (Schulze & Skorstad, 2008). 

I følge en undersøkelse gjennomført for DNV i 2006, er det langt flere kandidater som møter 
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personlighetstester enn evnetester. Forklaringen på dette kan være at mange er skeptiske til 

evnetester, og tenker at evnetester og intelligensmåling er det samme, noe som kan virke 

fremmedgjørende og skummelt. Mange organisasjoner begrunner bortvalg av evnetester med 

at de ikke ønsker å utsette kandidatene sine for intelligenstesting (Schulze & Skorstad, 2008, 

s.111).  

 

Det er mange personlighetstester som sirkulerer i markedet, og det er umulig å bare se på en 

test for å finne ut om den er av god kvalitet. Vurdering av kvaliteten gjøres ved å undersøke 

om personlighetstesten er utviklet og dokumentert på en holdbar måte (Sørheim & Dalen, 

2016). DNV-GL har ansvaret for å sertifisere tester. Målet med sertifiseringen av testene er at 

de skal verifisere at testverktøyene møter spesifiserte krav, som kan regnes som allment 

akseptert av det norske fagmiljøet. DNV GL har, per 9. oktober 2018, sertifisert ti rene 

personlighetstester med seleksjon som bruks- og gyldighetsområde. De legger The European 

Federation og Psychologists Associations (EFPA) sin standard til grunn for sertifiseringen. 

Sertifisering av tester skal redusere risikoen for at jobbsøkere kan bli urettmessig stemplet og 

miste jobbmuligheter (Sørheim & Dalen, 2016). 

 

Metodene som oftest er brukt i seleksjon, er intervju og referanser. Disse utvalgsmetodene 

har relativt lav validitet, og Herriot mener derfor at prediksjon av prestasjon ikke kan være 

det viktigste kriteriet for valg av seleksjonsverktøy (Herriot, 1992, s.133). Herriot 

gjennomgår forskning gjort på bruk av tester, Abrahamsen (1992) fant at rekrutterere ikke 

bruker verktøyene i henhold til deres prediktive validitet, korrelasjonen mellom bruk og 

validitet var -0.25. Ryan og Sackett (1987) fant at det er sjelden at avgjørelser blir tatt kun 

med utgangspunkt i søkernes testskårer. Det er flere mulige grunner til at organisasjoner ikke 

foretrekker verktøy med høyere validitet. Smith og Abrahamsen (1992) konkluderer med at 

det sannsynligvis er fordi de ikke er klar over den relative validiteten til de ulike verktøyene. 

Men det er andre mulige forklaringer. En forklaring kan være at å forutsi prestasjon ikke 

nødvendigvis er hovedformålet, når en organisasjon skal rekruttere nye ansatte. Det kan 

skyldes at jobbene ikke nødvendigvis er så veldefinerte som en prediksjonsanalyse 

forutsetter, slik at det ikke er helt klart hva medarbeideren skal gjøre i stillingen sin. 

Arbeidsoppgaver kan være ganske åpne i et skiftende kunnskapsintensivt arbeidsliv. En 

annen årsak kan være at det skiftende arbeidsmarkedet gjør at arbeidsgivere trenger fleksible 

metoder som de kan tilpasse for å dekke de umiddelbare behovene de har. Intervjuet er 

nettopp et slikt verktøy, det er veldig fleksibelt. Vi ser at fleksibilitet kan være ett kriterium 
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for valg av seleksjonsverktøy. Dette viser et pragmatisk fokus hos organisasjoner. Samtidig 

kan valg av verktøy reflektere den profesjonelle, organisatoriske og nasjonale kulturen der 

det blir brukt (Herriot, 1992).  

 

Når man bruker tester i seleksjonssammenheng, samler man inn informasjon og fremstiller 

resultater på en systematisk måte. Slik kan man unngå at andre forhold, som for eksempel 

god kjemi mellom intervjuer og kandidat, blir avgjørende. Testene har faste kriterier, og vil 

dermed gi mindre rom for synsing, skjønn og fortolkninger. Slik sikrer man en mer objektiv 

vurdering av kandidatene. Med dette vil man i større grad få en lik behandling av søkerne 

(Skorstad, 2015; Haaland, 2019, s.257). 

 

Når jeg nå tar opp spørsmålet om hvordan organisasjoner benytter seg av personlighetstester 

og hvorfor de velger den praksisen de gjør, er det for å fylle det jeg opplever som et tomrom i 

forskningen. Præsteng (2010) viste i sin masteroppgave at personlighetstester ofte benyttes 

som samtaleverktøy. Det samme viser et Difi-notat (Direktoratet for forvaltning og ikt [Difi], 

2012) der erfaringer med bruk av personlighetstester i rekrutteringsprosesser i noen offentlige 

institusjoner er kartlagt. Her fant man at personlighetstesten var nyttig som et samtaleverktøy 

og som et supplement der «søkernes refleksjoner rundt testresultatet gav ekstra informasjon 

og det ble en tettere samtale der en kom nærmere inn på de personlige egenskapene som er 

viktige for jobben» (Difi, 2012, s. 1).  

 

2.5 Intervjuillusjonen  

Vi mennesker er i stor grad tilbøyelige til å tro på det vi ser og hører (Kirkebøen, 2012 i 

Skorstad, 2015, s. 101). Kirkebøen skriver videre at opplevelsen av å vite noe, kan oppstå 

helt uavhengig av resonnering og kunnskap, og hvor subjektivt sikre vi er på noe, vil derfor 

være en dårlig indikator på om det vi er sikre på, faktisk er sant eller riktig. Det betyr at vi 

ikke har noen ‘indre markører’ som skiller gode intuisjoner fra dårlige, og derfor er det god 

grunn til å være skeptisk til magefølelsen.  

Skorstad (2015) skriver at intervjuere tar beslutninger basert på magefølelse og intuisjon. 

Bruk av intuisjonen gir oss den gode følelsen av å bli kjent med et «helt menneske». 

(Skorstad 2015, s.101).  De som intervjuer opplever at de blir godt kjent med kandidaten, 

mens de i virkeligheten vet svært lite om hvordan personen vil fungere i jobben. 
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Intervjuene gir informasjon til arbeidsgiver utover de svarene kandidaten gir på spørsmålene. 

En tror gjerne at det er bedre å kunne vurdere mye informasjon heller enn lite, når man skal ta 

en beslutning om kandidaten. Inntrykk som antrekket kandidaten har på intervju, kan gi 

inntrykk av at søkeren er seriøs og profesjonell og videre vil prestere godt i jobben. Haaland 

(2019, s. 231) skriver at den foretrukne metoden for vurdering av kandidater er skjønn, 

magefølelse og intuisjon, her gjør lederne en helhetsvurdering ut fra personlige opplevelser 

og oppfatninger. Intervjuere kan legge større vekt på ikke-verbale signaler de får, enn på de 

verbale (Grimsø, 2004, s.210). Utseende og fremtreden, å være trygg på seg selv, å kunne 

ordlegge seg godt og være flink til å skape kontakt, gir en fordel i intervjusituasjonen. Å 

legge for mye i for lite informasjon kan altså lure intervjuere. Derfor er det viktig for 

intervjuer å være bevisst på hvordan trekk ved kandidaten kan forme oppfatningen om hen 

(Grimsø, 2004). 

 

2.6 Oppsummering av kapittelet 

Dette kapittelet har gitt oss et historisk tilbakeblikk på hvordan psykologien har tatt en plass 

innenfor arbeidslivet, og samfunnet vårt. Når jeg presenterer dette er det for å gi en kontekst, 

for å ta tak i hvorfor det har blitt slik at psykologien ikke lenger kun tilhører profesjonen, 

men oss alle. Det har betydning for hvordan og hvorfor personlighetstester brukes i 

ansettelsesprosesser. Personlighetstestene har blitt lett tilgjengelig, de blir brukt både som 

underholdning og profesjonelt. De har blitt en del av allmennkulturen, samtidig som de skal 

brukes til å finne arbeidstakere som er godt egna for en stilling. Som vi har sett kan testene si 

noe om hvordan mennesker vil prestere i jobben. Kanskje kan de også være objektive verktøy 

som kan begrense urettferdighet, ved å bidra til at personlige faktorer og tolkninger ikke skal 

bestemme hvem som vinner frem i seleksjonsprosessen. Personlighetstestene er populære 

verktøy, og som vi har sett kan de være nyttige i seleksjonsprosessen. Samtidig vet vi at de 

ikke blir brukt slik litteraturen legger opp til. I det neste kapittelet skal vi se på andre 

perspektiver som kan gi en forklaring på hvordan personlighetstester blir brukt og hvorfor 

testene blir brukt som de blir. 
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3 Teori  
 

I forrige kapittel så vi at samfunnet og kulturen vår har blitt psykologisert. Utstrakt bruk av 

psykologiske tester, som er ganske presise, er en del av dette bildet. Hvorfor har det seg da, at 

praktikere velger å legge vekt på intervjuer, og bruker personlighetstester som redskap inn i 

intervjuene, når de vet at psykometriske tester kan gi grunnlag for å gjøre gode beslutninger i 

rekrutteringsprosessen? I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan vi kan forstå nettopp 

dette spørsmålet. Perspektiver på organisatoriske beslutninger viser at beslutninger ikke bare 

er resultat av instrumentelle mål-middel overveielser og rasjonalitet, slik man forutsetter i et 

instrumentelt perspektiv. Men de er også, som institusjonelle perspektiver peker på, et 

resultat av at normer i og utenfor organisasjonen gir handlingsregler for beslutningstakere. I 

forbindelse med det instrumentelle perspektivet, presenteres to tilnærminger til 

ansettelsesprosesser som viser hvordan organisasjonene kan ta i bruk seleksjonsverktøy for å 

nå målene sine. Når det kommer til de institusjonelle perspektivene der diskursen preger 

beslutningstakingen, vil dette bli utdypet ved å se på hvordan diskurser oppstår og 

reproduseres i organisasjonen. Disse organisatoriske perspektivene vil nyanseres med et 

mikroperspektiv, fordi intervjusituasjonen er ansikt-til-ansikt-møter som styres av en 

normativ konsensus i samspillet, som kan betegnes som en samhandlingsorden.  

 

3.1 Organisatoriske beslutninger 

I den klassiske forståelsen av beslutningstaking i organisasjoner forutsatte man perfekt 

rasjonalitet. Imidlertid er det senere identifisert mange grunner til at denne modellen ikke 

holder i møte med virkeligheten. Dels fordi mennesker mangler kunnskapsmessige 

forutsetninger for slike beslutninger, dels fordi vi er disponert med en del «flaws» som bidrar 

til at vi hopper til konklusjoner på sviktende grunnlag. Innenfor empiriske studier av 

beslutningsatferd i organisasjoner, er det blitt vanlig å skille mellom tre ulike perspektiver på 

hvordan beslutninger blir tatt. I Christensen, Egeberg, Lægreid, Roness og Røvik (2013) sin 

variant, kan vi skille mellom instrumentelle og institusjonelle tilnærminger. Sistnevnte kan 

igjen deles inn i kulturelle og nyinstitusjonelle eller symbolske, som Christensen et al. (2013) 

kaller dem.   
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3.1.1 Instrumentelt perspektiv 

I det instrumentelle perspektivet er handlingslogikken en konsekvenslogikk, der man antar at 

organisasjoner og medlemmene vil handle formålsrasjonelt når de utfører oppgaver, og at 

resultatet av handlingene vil bli som planlagt. Dette innebærer en antakelse om at 

beslutningstakeren har klare mål, at man har full informasjon om alle mulige alternative 

løsninger og om alle konsekvensene av alle alternativene, at man kan rangere alle alternativer 

fra de mest ønskede til de minst attraktive og at man til slutt kan velge det alternativet som er 

best for å nå målet (Jacobsen & Thorsvik, 2013; March, 1994; March, 1999). Å forstå 

beslutninger som blir tatt av faktiske aktører og organisasjoner som rene versjoner av 

rasjonelle valg, vil fremstå som lite troverdig. Hvis vi skal vurdere det opp mot å ansette noen 

til en jobb i en organisasjon og dette skulle tilfredsstille en forventning om full rasjonalitet, 

ville beslutningen starte med å spesifisere et utvalg av oppgaver som skal gjennomføres. 

Videre ville man karakterisere hver oppgave med evner og kunnskaper som trengs for å 

gjennomføre dem. Så ville en beslutningstaker vurdere alle mulige personer, karakterisert av 

relevante egenskaper, som ferdigheter, kunnskap og pris. Til slutt ville en vurdert alle mulige 

oppgaver opp mot individenes evne til å gjennomføre dem etter organisasjonens preferanser, 

som kan være inntjening, salg, organisasjonens rykte og andre mål organisasjonen måtte ha. 

Valget vil da falle på en ansatt som har en kombinasjon som maksimerer det organisasjonen 

vil få igjen fra den ansatte, i forhold til de behovene organisasjonen har (March, 1994).  

 

Denne modellen er ikke ment som en beskrivelse av virkeligheten, men heller et ideal man 

kan strekke seg mot, når man tar beslutninger. Selv om man i et instrumentelt perspektiv 

antar at organisasjoner er rasjonelle, betyr ikke dette at hvert medlem i organisasjonen er 

rasjonell. Mennesker vil aldri ha full oversikt over alle de mulige løsningene eller 

konsekvensene, så en vil bare kunne velge løsninger som gir en tilfredsstillende grad av 

måloppnåelse, selv om en har til hensikt å være rasjonell. Rasjonalitetsbegrensningene 

individene i en organisasjon har, vil systematiseres i en formell organisasjon, og 

begrensningene kan dermed reduseres på organisasjonsnivå (Egeberg, 1984, s.28; March, 

1999). Derfor er den formelle organisasjonsstrukturen sentral i det instrumentelle 

perspektivet. Organisasjonsstrukturen består av posisjoner og regler for hvem som bør eller 

skal gjøre hva, og hvordan ulike oppgaver bør eller skal utformes (Christensen et.al, 2013). 

Den formelle strukturen i organisasjonen setter på denne måten begrensninger for hva som 

skal oppfattes som problemer og gode løsninger, og forenkler dette for individene. Denne 
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forenklingen framstår i en formell organisasjon som forutsigbar og avgrensa, i forhold til 

andre roller i organisasjonen (Egeberg, 1984). Dermed vil rasjonaliteten i en organisasjon 

være større enn hos enkeltindividet. De formelle strukturene og normene, kommer ofte til 

uttrykk i organisasjonskart, stillingsinstrukser, lover og regler (Christensen et al, 2013) 

 

Perspektiver på ansettelsesprosesser  

I forlengelsen av denne tanken om å ta rasjonelle valg, kan vi plassere perspektiver på 

ansettelsesprosesser. Litteraturen om ansettelsesprosesser kan anses som instrumentell, fordi 

det handler om hvordan man benytter seg av verktøy for å nå de målene en ønsker å nå. 

Litteraturen har tradisjonelt skilt mellom to hovedtilnærminger til hvordan personlighetstester 

og andre verktøy kan benyttes i ansettelsesprosesser; den prediktive tilnærmingen og sosial 

forhandlingsposisjon.  Disse tilnærmingene til ansettelsesprosesser innebærer at man gir ulike 

roller til, eller forholder seg ulikt til, bruk av testverktøy i rekrutteringssammenheng. 

 

Ansettelse som en prediksjonsprosess 

I forskning på personlighetstester og andre testverktøy er man svært opptatt av hvor høy 

validitet de har, når det kommer til å forutse framtidige jobbprestasjoner. Utgangspunktet for 

dette er et syn på seleksjon som en prediksjonsprosess. Herriot viser til at det ligger noen 

antakelser om arbeid og mennesker til grunn for dette perspektivet. Blant annet tenker man at 

mennesker har egenskaper som kan bli objektivt målt, uavhengig av andre, og at de 

individuelle egenskapene kan forutsi jobbprestasjoner. En jobb består av et spesifikt sett med 

arbeidsoppgaver, og jobber endrer seg ikke så veldig mye. Arbeidsoppgavene krever et visst 

sett av egenskaper, og hovedhensikten med seleksjon er å forutse kandidatens fremtidige 

arbeidsprestasjoner. De som presterer best er de som passer best som arbeidstakere (Herriot, 

1992). Dermed vil god seleksjon sikre god arbeidsprestasjon. (Herriot, 1989, Haaland 2019)  

 

Fordi denne tilnærmingen er fokusert på kost-nytte, og er orientert mot ledelse og styring er 

man her spesielt opptatt av kriterievaliditeten til seleksjonsverktøyene. I dette perspektivet vil 

man derfor regne med at arbeidsgiver tar i bruk de verktøyene som forventes å gi best 

prediksjon av fremtidige jobbprestasjoner, når de gjennomfører en ansettelsesprosess. Man 

vil gjøre en grundig jobbanalyse som vil gi opplysninger om hvilke egenskaper som kreves 

for å gjennomføre arbeidsoppgavene på en best mulig måte, før man velger hvilke 

seleksjonsverktøy som kan brukes til å måle disse egenskapene eller ferdighetene.  
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Det meste av forskningen på seleksjon er gjort med utgangspunkt i det prediktive 

perspektivet, og man har i stor grad fokusert på den prediktive verdien av metodene som blir 

brukt i utvelgelsen av kandidater (Haaland, 2019). Kritikk av dette perspektivet går på at 

forskningen overser den ene parten i samspillsrelasjonen som en ansettelsesprosess er, og at 

bare arbeidsgivers interesser vil bli ivaretatt. Nyere forskning har tatt en annen retning. De 

siste årene har den internasjonale forskningsinteressen rundt søkernes responser på 

ansettelsesprosessen og deres aktive deltakelse, blitt større. Forskningen viser at arbeidsgiver 

ikke nødvendigvis opptrer rasjonelt og objektivt. I praksis vil mange ta lett på utformingen av 

jobbanalysen (Haaland, 2019, s.33), ikke definere klare kravspesifikasjoner (eller endrer 

denne underveis), bruke dårlig egnede og lite presise utvelgelsesverktøy, la seg forlede av 

glorieeffekter og førsteinntrykk, gjennomføre dårlige intervjuer, og i praksis ende opp med å 

bruke skjønn, magefølelse og intuisjon som beslutningsgrunnlag (Haaland 2019 s. 35 & 270). 

Mange arbeidsgivere bruker altså ikke denne utvalgsprosessen og de verktøyene man har til å 

predikere jobbprestasjoner, slik som det blir antatt i det prediktive perspektiver og i 

forskningen på validitet i seleksjonsverktøy.  

 

Ansettelse som en sosial prosess 

Det er mange som ikke oppfatter ansettelsesprosessen som en ren prediksjonsprosess, men 

heller som en sosial prosess der kandidaten og organisasjonen skal lære hverandre å kjenne, 

og bygge en relasjon. Arbeidsforholdet skal møte forventningene til både kandidat og 

arbeidsgiver. Derfor er det viktig at begges forventninger bli kommunisert, diskutert og 

forhandlet om.  

 

Antakelsene om arbeid og mennesker som ligger til grunn for dette perspektivet er at folk 

forandrer seg hele tiden Hvordan de ser seg selv er viktig, og denne selvoppfattelsen er 

subjektiv. Videre er en jobb et foranderlig sett av rolleforventninger og relasjoner, og 

jobbatferd er en del av en prosess som involverer sosiale interaksjoner og oppfatninger av 

konsekvensene av disse (Herriot, 1992). Seleksjon blir gjort av både arbeidsgiver og 

arbeidstaker, og seleksjonsprosessen er en sosial prosess der en relasjon mellom dem, blir 

formet og utviklet. Gjennom seleksjonsprosessen utveksler partene informasjon og er i 

forhandling, der formålet er å etablere en psykologisk kontrakt, eller å oppdage at dette ikke 

er gjennomførbart (Herriot, 1992). 
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Den sosiale prosessen kan ses på som et instrumentelt perspektiv i det at det er rasjonalitet 

som styrer. En organisasjon med kunnskapsarbeidere, slik som organisasjonene i denne 

studien, vil måtte tilpasse seg for at ansatte eller nyansatte skal få sine forventninger møtt på 

arbeidsplassen, og dermed ønske å bli værende. Det er en forståelse for at det er dyrt å 

feilansette, men det er også dyrt å miste ansatte som kunne blitt værende. I en sosial prosess 

vil søkere få informasjon som gjør at de kan velge organisasjoner de vil trives i, og kunne 

forhandle frem bedre vilkår, slik at de vil ønske å bli værende som ressurser i organisasjonen. 

Dette vil gagne organisasjonen.  

 

Både søker og arbeidsgiver tar altså et valg, og deres makt i denne forhandlingsprosessen blir 

bestemt av arbeidsmarkedet. Man tar hensyn til begge parters interesser, slik at man kan 

etablere en gjensidig akseptabel psykologisk kontrakt (Argyris, 1960). Seleksjonsverktøy 

som personlighetstesten, blir benyttet for å bli bedre kjent med søkerne. Hvordan kandidatene 

forstår seg selv og hvordan de vil fremstå i sosiale interaksjoner vil være viktig for 

intervjuerne å finne ut av.  

 

I litteraturen om ansettelsesprosesser, finner vi også andre perspektiver som behandler 

seleksjon som en gjensidig prosess, og forståelsen hviler på premisser som handler om at vi 

ikke kan vite akkurat hva en jobb kan innebære, eller akkurat hvordan mennesker vil handle i 

ulike situasjoner. Et slikt perspektiv er person-organisasjon-tilpasning (person-organisation 

fit) (Billsberry & Searle, 2007). Hovedfokuset her ligger på å finne et forhold som er 

gjensidig fordelaktig, og at mennesker kan vokse og utvikle seg i sin rolle, sammen med en 

organisasjon som alltid er i endring, hvordan man vil påvirke andre og relatere seg til 

organisasjonen (Billsberry & Searle, 2007). Arbeidsgiver søker å rekruttere hele mennesker 

(Billsberry & Searle, 2007) 

 

Disse perspektivene gir ulike innfallsvinkler til å identifisere måter arbeidsgivere kan forstå 

og bruke personlighetstester, som et verktøy for prediksjon med avklarte kriterier for hvilke 

egenskaper kandidaten bør ha, eller som et redskap inn i en sosial prosess der man vil bli 

kjent med kandidaten og dennes måte å være og handle på, slik at man kan gå inn i en 

forhandlingsprosess sammen, om det er rett for begge parter. Likevel kan ikke den praktiske 

bruke av personlighetstester fullt ut forklares av instrumentelle perspektiver. Det er ikke bare 

mål-middel-avveininger som ligger til grunn for hvordan valg tas i ansettelsesprosesser. 
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Menneskene i organisasjoner blir også påvirket av normer som ligger i organisasjonen og 

utenfor.  

 

3.1.2 Institusjonelle perspektiver 

Beslutninger i organisasjoner er ikke nødvendigvis mål-middel-avveininger. De kan også 

være resultat av normer som utvikler seg i organisasjonen, eller som kommer fra 

organisasjonens omgivelser. Beslutningene i disse perspektivene hviler på logikken om det 

passende, det er normer og forventninger om hva som er riktig å gjøre, som ligger til grunn 

for valg som blir gjort. Vi skiller mellom et kulturelt perspektiv og et nyinstitusjonelt 

perspektiv. 

 

Kulturelt perspektiv 

Det kulturelle perspektivet hviler på en oppfatning om at det vokser frem og etableres 

uformelle normer, verdier og identiteter i en organisasjon, som gir organisasjonen en kultur.  

I en organisasjon som har en sterk kultur vil man handle etter «logikken om passende atferd» 

(logic of appropriateness) (March, 1999). I en slik logikk vil målene oppdages underveis 

(Christensen et al., 2013), og en tar beslutninger og handler ut fra det man oppfatter som 

akseptabelt eller rimelig i den gitte situasjonen, ved å bruke handlingsregler (kulturelle 

normer) for å kople situasjoner og identiteter. Nye medlemmer vil oppdage og lære de 

eksisterende kulturelle normene i institusjonen, og når de senere kommer opp i en ny 

situasjon, vil de knytte denne til situasjoner der det allerede finnes normer eller regler 

(Christensen et al., 2013). Sammen med eksisterende regler og kulturelle normer, vil 

logikken om det passende gi institusjoner orden, stabilitet og forutsigbarhet, med en 

grunnleggende kulturell basis som rettesnor. De uformelle strukturene vil være knyttet til de 

personlige egenskapene og relasjonene mellom rolleinnehaverne. Menneskene i 

organisasjonen har et behov for å beskytte og realisere seg selv, og de vil ha individuelle 

ideer, forventninger og en egen agenda. De vil også ta med seg egne verdier og interesser inn 

i organisasjonen (Scott, 2003). Strukturen vil utvikle seg som en naturlig tilpasning til nye 

situasjoner (Selznick, 1997), og nye mønstre og oppløsning av gamle, vil ikke nødvendigvis 

være et resultat av bevisste beslutninger. Formelle strukturer vil endres og tilpasses gradvis, 

for å følge utviklingen som allerede har skjedd i den uformelle strukturen. Den uformelle 

strukturen kan antas å være relativt stabil, og kan i seg selv være strukturert og ordnet ved at 

medlemmene i formelle organisasjoner vil skape uformelle normer og handlingsmønstre, som 

igjen skaper stabilitet (Scott, 2003). I dette perspektivet kan vi anta at man vil bruke 
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personlighetstester fordi det regnes som det passende og riktige innenfor organisasjonen. Den 

faktiske bruken av tester i dette perspektivet vil kunne være litt tilfeldig, og det vil kunne 

være andre ting i ansettelsesprosessen som vil vektlegges, i stedet for resultat av tester.  

 

Det kulturelle perspektivet fanger opp hvordan beslutningsatferd kan forstås som et resultat 

av hvordan normer og handlingsregler utvikler seg innenfor organisasjonen. Men 

organisasjoner generelt, og i en rekrutteringsprosess som bruker personlighetstester spesielt, 

må vi anta at beslutninger om hvordan og hvorfor disse skal brukes, ikke kun blir tatt ved 

hjelp av den interne organisasjonkulturen. Men at organisasjonens omgivelser påvirker disse 

valgene.  

 

Nyinstitusjonelt perspektiv 

I et nyinstitusjonelt perspektiv er utgangspunktet at en organisasjon befinner seg i 

institusjonelle omgivelser, der de konfronteres med sosialt skapte normer for hvordan de bør 

være utformet (Christensen et.al, 2013). Disse normene er noe organisasjoner må forholde 

seg til, prøve å innarbeide og reflektere utad, selv om det ikke er gitt at de vil gjøre 

virksomheten mer effektiv. Der det kulturelle perspektivet hevder at et kulturelt mangfold vil 

gjøre organisasjoner mer ulike, hevder man i et nyinstitusjonelt perspektiv at organisasjoner 

gjennom prosessen med å inkorporere de sosialt skapte normene, vil blir mer like – i hvert 

fall på overflaten (Christensen et.al., 2013). Verdiene i omgivelsene som er viktige i dette 

perspektivet, er mer skiftende enn man antar i et kulturelt perspektiv, der man ser for seg at 

verdier vokser frem over lang tid innenfor organisasjonen.  

 

De sosialt skapte normene spres gjerne raskt, ved at organisasjoner imiterer hverandre. En 

organisasjon kan ikke overleve ved å «bare» være effektivitetsorientert, organisasjonen må 

også søke legitimitet fra omgivelsene. For å få denne aksepten må organisasjonen vise at de 

lever opp til grunnleggende vestlige modernitetsnormer, som fremskritt fornyelse og 

rasjonalitet (Christensen et.al., 2013). Normene kommer til uttrykk i både generelle ideer og 

tydeligere oppskrifter for hvordan moderne, tidsriktige og dermed legitime organisasjoner bør 

se ut. 

 

Organisasjoner må forholde seg til sammensatte institusjonelle omgivelser, og de ulike 

delene av en organisasjon kan være rettet inn mot, og være avhengige av legitimitet fra ulike 

eksterne aktørgrupper. Derfor må organisasjonen ofte forholde seg til mange ulike, og gjerne 



 32 

inkonsistente, over tid skiftende oppskrifter for legitime strukturer, prosedyrer og rutiner. 

Disse spres gjerne raskt, ved at organisasjoner imiterer hverandre. Oppskriftene på hvordan 

noen deler av organisasjonen bør se ut og handle, kan gjelde for eksempel formelle 

strukturer, teknologier, prosesser, prosedyrer og ideologier. Christensen et.al. (2013) kaller 

oppskriftene for rasjonaliserte myter, og disse har to viktige kjennetegn. Det første er at de 

presenteres som effektive redskaper organisasjoner kan ta i bruk for effektiv måloppnåelse. 

Det at myten er rasjonalisert, betyr at en ved hjelp av vitenskapslignende argumentasjon har 

skapt en overbevisning om at den er et effektivt hjelpemiddel for å nå bestemte 

organisatoriske mål. Likevel opplever organisasjoner ganske ofte at virkningene av å ta dem i 

bruk, ikke blir som forventet. Det andre kjennetegnet er at de rasjonaliserte mytene ofte er 

institusjonalisert, det betyr at de i en periode blir tatt for gitt som de tidsriktige, effektive og 

moderne og til og med «naturlige» måtene å organisere på.  

 

I dette perspektivet kan man se på personlighetstester som myter, produsert av 

konsulentselskaper, media, handelshøyskoler med forskning og utdanning eller store 

multinasjonale selskaper (Christensen et al, 2013). Disse mytene kan vi se på som moter. 

Motehandlerne er de aktørgruppene som produserer og sprer mytene, mens organisasjonene 

som tar i bruk disse reglene, eller mytene, opptrer som motekjøpere underlagt et 

konformitetspress (Christensen et al, 2013 s. 86). Slik kan vi tenke oss at personlighetstester 

kan være en mote som organisasjoner forholder seg til over en periode, og som senere byttes 

ut til noe annet. Personlighetstester kan dermed ha blitt tatt med som en del av prosessen for å 

beholde legitimitet i organisasjonen, og gi et inntrykk av at organisasjonen følger med og er 

oppdatert på nyere forskning. Samtidig som de kanskje ønsker at dette vil gjøre det lettere å 

finne en god kandidat. Når man innfører ideer, må de tilpasses verdiene som finnes i 

organisasjonen. De nye konseptene man adopterer, kan man sørge for å holde frikoplet, slik 

at de i liten grad får styrende virkning på aktiviteter (Christensen et al., 2013). Da blir 

oppskriftene noe som ligger i overflaten, som et utstillingsvindu som skal «overbevise 

omgivelsene om at organisasjonen er moderne og effektiv, uten at praksis internt endres i 

særlig grad» (Christensen et al, 2013, s. 92) Som mote kan normene være en illustrasjon på 

March og Olsens «garbage can»-teori, der løsninger kan søke problemer, og ikke omvendt, 

slik man antar i et instrumentelt perspektiv (Christensen et al., 2013, s. 76) 

 

Personlighetstester kan i dette perspektivet ha blitt tatt med som en del av prosessen for å 

beholde legitimitet i organisasjonen, og gi et inntrykk av at organisasjonen følger med, er 
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oppdatert på nyere forskning og er moderne, effektiv og rasjonell. Personlighetstesten vil 

kanskje være en ‘tatt-for-gitt-het’ i organisasjonen, men vi kan anta at den ikke vil være 

utslagsgivende i beslutningsprosessen. 

 

Det nyinstitusjonelle perspektivet handler om hvilke diskurser som foregår i organisasjonens 

omgivelser, og i dette prosjektet handler om hvordan rekrutteringsprosesser bør foregå. 

Samtidig vil det være en diskurs innenfor organisasjonen om hvordan praksis bør være, fordi 

det vil alltid være noen innenfor organisasjonen som bestemmer hvordan disse testene skal 

benyttes, som en del av ansettelsesprosessen. Disse vil blant annet ha fått kunnskap om testen 

de skal bruke, ved å lese og få opplæring i testene gjennom sertifiseringen. De har dermed 

kunnskap om hvordan den skal brukes som et redskap som kan hjelpe dem å ta gode valg i 

prosessen. Sammen med fagpersoner med den samme kunnskapen, blir disse enige om 

hvordan testen skal brukes i ansettelsesprosesser. Hvordan organisasjonen kommer til å stille 

seg til disse testene vil dermed bestemmes av hvordan disse personene formidler sin 

kunnskap, og praktiserer den. Som en forlengelse av det nyinstitusjonelle perspektivet kan vi 

se Foucaults arbeid om hvordan kunnskap gir definisjonsmakt, som igjen styrer praksis. 

Forholdet mellom kunnskap og makt er dynamisk (Sandmo, 1999, s. 86). Makt produserer 

først og fremst kunnskap, og kunnskap kan brukes til å opprettholde makt (Sandmo, 1999 

s.86; Foucault, 1980, s.93). De som bestemmer hva som er gjeldende tenkemåter, har også 

stor kontroll på hva som er den gyldige oppfatningen av virkeligheten. Det betyr at forskere 

og eksperter på ulike fagområder i stor grad kan bestemme hva som er riktig og uriktig 

innenfor sine fagfelt. En enhet av makt og kunnskap gir både orden, normalitet og disiplin, og 

bidrar slik til å skape forestillinger (Sandmo, 1999, s.87). Når diskurser blir til, vil makten gi 

mulighet til at diskursen skal kunne normaliseres og reproduseres. Når diskurser blir gjentatt 

og reprodusert, vil vi oppfatte dem som sannhet, og gi begrepsforståelser som styrer 

praksisen vår. På denne måten ser vi makten som produktiv, den får mennesker til å oppføre 

se på bestemte måter, heller enn å hindre dem i å oppføre seg på andre (Sandmo 1999:85). 

Makten former og skaper dermed nye atferds- og tankemønstre. Det vi oppfatter som sant blir 

dermed produkter av diskurser som vi aksepterer og lar fungere som sannhet (Foucault, 1980, 

s.131).  

 

Foucaults tanker om kunnskap, makt og diskurs viser hvordan kunnskap kan omsettes til en 

diskurs i organisasjonen. Og hvilken makt de som har rekruttering som fagfelt har i 
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organisasjonen, til å danne diskursen om hvordan man skal ta i bruk testverktøy, og hva det 

kan brukes til.  

 

3.1.3 Samhandlingsordenen  

Når inntrykkene intervjuerne får av kandidaten og kontakten de oppnår spiller en viktig rolle 

i beslutningstaking, viser det at det instrumentelle som testene tar med seg inn i situasjonen, 

blir prosessert av noe annet enn de normene som finnes i organisasjonskulturen eller som 

adopteres utenfra. Det er derfor noe som mangler i dette perspektivet, som går på det 

menneskelige samspillet i en situasjon som intervjuet. Disse perspektivene tar ikke høyde for 

den reelle situasjonen aktørene i intervjusituasjonen befinner seg i. Her er det noe annet som 

spiller inn enn de kulturelle normene som ligger til grunn for disse perspektivene. Vi må 

derfor nyansere disse perspektivene med et mikroperspektiv, der aktørene har et behov for å 

ta hensyn til andre, og menneskene i ansikt-til-ansikt-møter samarbeider om å opprettholde 

noen verdier i dette samspillet.  

 

Goffmans sosiologiske prosjekt var å analysere alle de reglene, prosedyrene, metodene og 

strategiene som aktørene tar i bruk, når de konstruere meningsfulle og ordnede sosiale 

situasjoner sammen (Aakvaag, 2008, s. 72). Når folk kommer i hverandres nærhet, vil de 

forsøke å presentere seg selv og sine aktiviteter for de andre, og de vil forsøke å styre og 

kontrollere andres inntrykk av dem (Goffman, 1983). Goffman beskriver hvordan vi 

mennesker i møte med andre praktiserer en linje, et mønster av verbale og non-verbale 

handlinger som utrykker vår oppfattelse av situasjonen og vår vurdering av deltakerne, 

spesielt oss selv (Goffman, 2004a, s.39). I samhandling med andre, må deltakerne altså 

definere situasjonen, roller og forventninger til de andre. Denne felles situasjonsdefinisjonen 

gir en ramme for møtet, og er limet som binder samhandlingsordenen sammen. En 

samhandlingsorden dannes når mennesker har ansikt-til-ansikt-samhandling. Denne 

samhandlingen har «sin egen selvstendige og spontane logikk, som verken lar seg avlede av 

egenskaper ved aktørene eller sosiale strukturer» (Aakvaag, 2008, s.72).  

 

Et grunnleggende trekk ved sosial samhandling er ifølge Goffman takt. Vi strekker oss lang 

for å opprettholde hverandres ansikt, og for å unngå å sette den andre i forlegenhet (Goffman, 

2004). Begrepet ansikt refererer til den positive sosiale verdi et menneske gjør krav på, i kraft 

av den linjen andre antar at han har anlagt ved en bestemt kontakt (Goffman, 2004). I et møte 
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forventes det at deltakerne har selvrespekt, og at man tar hensyn til de andre deltakerne ved å 

skåne de andres følelser og ansikt. Dette forventes at man gjør frivillig og spontant, fordi en 

identifiserer seg med de andre og deres følelser. Derfor ønsker man heller ikke å være vitne 

til at andre taper ansikt. En vil i et møte normalt oppføre seg slik at ens eget og de andre 

deltakernes ansikt blir opprettholdt (Goffman, 2004). Videre betyr dette at den linjen hver 

deltaker har anlagt, som regel får lov til å fortsette, og hver deltaker får lov til å gjennomføre 

den rollen han tilsynelatende har valgt til seg selv. Det etableres en tilstand der alle 

midlertidig aksepterer den andres linjer, denne formen for grunnleggende aksept synes å være 

et grunnleggende strukturelt trekk ved samhandling, særlig ansikt-til-ansikt-møter (Goffman, 

2004). I disse møtene forsøker vi å fremstå som respektable personer med et ukrenkelig selv, 

og samtidig forsøker man å respektere samhandlingspartnerens like ukrenkelige selv 

(Aakvaag, 2008, s.74). Slik blir intervjusituasjonen en sosial situasjon, og dermed et produkt 

av en normativ konsensus, og man samarbeider for å opprettholde denne sosiale enigheten 

(Goffman, 1983). Aakvaag (2008, s.74) beskriver samhandlingsordenen som «et samarbeid 

om å opprettholde og beskytte hverandres respektabilitet og verdighet». 

 

Goffman omtaler sosiale situasjoner som intervjuer som bearbeidende møter. I intervjuet er 

intervjuerne portvoktere, og møtet er perfekt utformet for å gi disse en karakteristikk av 

kandidatens reelle eller tilsynelatende egenskaper. Samtidig blir kandidatens livssjanser 

bestemt gjennom veiing av komplekse karakteristikker av disse egenskapene og strukturelle 

trekk (Goffman, 1983). På denne måten vil inntrykkene kandidaten gir intervjugruppa i løpet 

av interaksjonen, påvirke deres sjanser til om beslutningen går i deres favør.   

 

Goffmans begrep om samhandlingsordenen, gjør oss oppmerksom på at behovet for å ta vare 

på egen og andres sosiale verdighet i samhandlingsprosesser, utgjør et eget selvstendig motiv 

for vurderinger og valg, som supplerer de institusjonelle perspektivene som alternativ til det 

instrumentelle. De andre perspektivene sier noe om grunnlaget for vurderinger, men det 

samhandlingsordenen viser, er at vi ikke kun er styrt av det kulturelle eller instrumentelle, 

men at mennesker er selvstendige aktører som også blir preget av de samhandlingsprosessene 

vi går inn i. Når samhandlingsordenen spiller en rolle i ansettelsesprosessen og ansikt-til-

ansikt-møtene her, kan vi anta at den vil prosessere det rent instrumentelle ved 

personlighetstesten og at rekruttererne vil være opptatt av å ta hensyn til kandidaten og seg 

selv, ved å ikke bruke den instrumentelt, men å la kandidaten få presentere seg selv.  
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3.2 Oppsummering av kapittelet 

Når vi skal forstå hvordan og hvorfor personlighetstester brukes som et verktøy i 

seleksjonsprosesser, og hvorfor personlighetstester ofte brukes på en annen måte enn tiltenkt 

fra testleverandører og forskningsverdenen, må vi forstå hvordan organisatoriske beslutninger 

blir tatt.  

 

Den instrumentelle tilnærmingen til organisatoriske beslutninger viser hvordan 

organisasjoner kan ha en struktur som hjelper menneskene i organisasjonen til å ta 

formålsrasjonelle beslutninger, med mål-middel-avveininger. I forlengelsen av denne 

rasjonelle tilnærmingen er to perspektiver på ansettelsesprosesser presentert, som kan anses 

som instrumentelle ved at de tar for seg hvordan man kan benytte seg av seleksjonsverktøy, 

for å oppnå sine mål med rekrutteringen. Det prediktive perspektivet er opptatt av å forutse 

framtidige jobbprestasjoner hos kandidater, og det ville forklart hvorfor arbeidsgivere bruker 

personlighetstester slik testlitteraturen anbefaler. Når vi vet at dette ikke er tilfellet, kan sosial 

prosess-tilnærmingen gi oss en forklaring på hvorfor personlighetstester i mange tilfeller 

brukes for å bli bedre kjent med egenskaper og handlingsmønstre hos kandidaten, som en del 

av en sosial prosess der relasjoner mellom arbeidsgiver og potensiell arbeidstaker bygges. 

Videre kan vi ikke anta at det bare er mål-middel-avveininger som ligger til grunn for 

hvordan personlighetstester og ansettelser blir gjennomført. Organisasjonskultur og 

omgivelsene vil også påvirke beslutninger i en organisasjon. De institusjonelle tilnærmingene 

viser til at organisasjonen og dens medlemmer ofte følger normer og forventninger, enten 

internt i organisasjonen eller i omgivelsene, for hva som regnes som passende og plausibelt å 

gjøre når man tar beslutninger. Dette handler også om hvilke diskurser som gjør seg 

gjeldende i og utenfor organisasjonen, og Foucaults arbeid om kunnskap, makt og diskurser 

blir derfor aktuell. Rekruttererne og deres forståelse av hvordan personlighetstester bør tas i 

bruk, blir viktig for beslutningene som tas i ansettelsesprosessen, fordi de som fagpersoner 

med kunnskapen og erfaringen de bringer med seg inn i organisasjonens 

rekrutteringsprosesser, danner og reproduserer diskursen i organisasjonen. Det som har blitt 

utelatt i perspektivene om det instrumentelle og det institusjonelle, er det menneskelige 

samspillet i intervjusituasjonen. Samhandlingsordenen prosesserer det instrumentelle ved 

testene, mennesker som møter hverandre vil ta vare på både sin egen og andres sosiale 

verdighet, og vil gå langt for å samarbeide om å opprettholde og beskytte den andres 
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ukrenkelige selv. Dette er et motiv for vurderinger og valg som supplerer 

beslutningsperspektivene. 
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4 Metode 
 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for de metodiske valgene som er tatt, og hvordan 

forskningsdesignet bidrar til å svare på dette spørsmålet. Dette metodekapittelet vil derfor 

inneholde en gjennomgang av hva som er gjort, hvorfor det er gjort og hvordan dette påvirker 

studien.  

 

4.1 Forskningsspørsmålet 

Forskningsspørsmålet og utgangspunktet for dette prosjektet er «hvordan benytter 

arbeidsgivere personlighetstester i rekruttering av nye ansatte?». Av dette spørsmålet følger 

det spørsmål om hvorfor de velger å benytte seg av dem på måter som strider med det 

testlitteraturen anbefaler. I dette prosjektet dreier det seg altså ikke om å avdekke utbredelse, 

men heller å få frem detaljer i hvordan man forholder seg til tester, med sikte på å forklare 

hvorfor man gjør det slik.  

 

4.2 Den kvalitative casestudien  

Nå som vi har sett nærmere på forskningsspørsmålet og sett at formålet med denne studien 

var å si noe om hvordan arbeidsgiverne som er undersøkt her benytter seg av 

personlighetstester som verktøy, vil vi gå videre til hvordan studien er gjennomført. Vi har 

sett at denne casestudien har to eksempler, ett fra en offentlig og ett fra en privat 

organisasjon. Årsaken til dette var et ønske om å belyse eventuelle forskjeller i synet på 

personlighetstester og hvordan ansettelsesprosesser gjennomføres i de to sektorene.  

 

Denne studien hadde som mål å få innblikk i og forstå hvilken rolle personlighetstesten 

spiller i prosessen som fører fram til en beslutning om en ansettelse av en medarbeider, derfor 

var det naturlig å designe studien som en komparativ kvalitativ casestudie. Dette designet ga 

anledning til å kartlegge og begripe kompleksiteten i disse prosessene, samtidig som det 

komparative gjorde det mulig å se etter felles mønstre som går igjen i de to casene (Gerring, 

2017). Ved å velge en kvalitativ inngang til studien, kunne jeg finne tanker, meninger, 

skildringer og nyanser hos informantene som ville belyse personlighetstester brukt som 

verktøy i en rekrutteringsprosess. For forskningsspørsmålet i dette prosjektet var derfor en 

kvalitativ tilnærming det mest hensiktsmessige. 
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I praksis var det vanskelig å få følge en intervjuprosess, fordi arbeidsgiverne ofte har mange i 

panelet som intervjuer. Av den grunn var det ikke aktuelt for dem å la meg være med på 

intervjuene av hensyn til intervjukandidatene. Derfor kom jeg frem til at den beste 

fremgangsmåten ville være å intervjue mennesker, som har vært med på prosessen fra 

arbeidsgivers side, i etterkant av ansettelsesprosessen, om deres opplevelser i løpet av 

prosessen.  

 

4.3 Utvalgsstrategi  

Casestudien ga meg mulighet til å hente inn detaljert og inngående empiri om 

ansettelsesprosessene til de to organisasjonene, en casestudies kjennetegn er nemlig at 

undersøkelsesopplegget er rettet mot å studere mye informasjon om få enheter (Thagaard, 

2013). Fordi jeg valgte å ikke gå inn i mer enn to organisasjoner og de ansattes ferskeste 

lederansettelser, benyttet jeg meg av det Flyvbjerg (2007) kaller informasjonsorientert 

utvalgsstrategi. Det betyr at jeg har valgt caser etter hvilken informasjon jeg tror jeg vil få i 

de eksemplene som er valgt. Hensikten med dette er å maksimere nytten av den 

informasjonen jeg får fra disse små utvalgene. Årsaken til at jeg valgte å bruke en case i 

privat og en i offentlig sektor var en tanke om at de kanskje hadde ulike innfallsvinkler til 

bruken av personlighetstester, både når det kommer til hvor mye ressurser de legger i det, hva 

de mener man kan få igjen for bruken av testen, og hvordan de benytter seg av tester i 

praksis. Dette gir variasjoner i utvalgene som vil være interessant for studien. Jeg ønsket å se 

om det i lovverket var bestemmelser som legger føringer for hvilken rolle 

ansattrepresentanter skal ha i en nytilsetting. Verken Tjenestemannsloven eller 

Arbeidsmiljøloven har bestemmelser som legger noen føringer på dette. Det ligger heller 

ingen føringer på bruken av psykometriske tester i disse lovene.  

 

Det jeg så etter i en case var at det hadde vært en ansettelse den siste tiden, der en brukte 

personlighetstester, og at arbeidsgiver selv ansatte, altså at ikke ansettelsen var outsourcet til 

et rekrutteringsbyrå. Det var også viktig at testene de benyttet seg av skulle være sertifisert av 

DNV-GL, og at testbrukerne var sertifisert i den personlighetstesten de benyttet seg av. Både 

ansettende leder, sertifisert testbruker fra personalavdeling eller HR og eventuelle andre som 

hadde vært aktive i prosessen skulle ha mulighet til å delta i en intervjusamtale.   
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4.4 Kontakt med informantene  

For å få kontakt med informantene har jeg forhørt meg i nettverket mitt, og fått tips derfra om 

arbeidsgivere som benytter seg av personlighetstester i rekruttering. Ved å ringe 

arbeidsgivere, snakke med mennesker på personalavdelinger og sende ut informasjon om 

prosjektet, fant jeg informanter som traff kriteriene og som ville delta i studien.   

 

En av de største utfordringene i løpet av prosjektet var å finne deltakere til studien. Det var en 

tidkrevende prosess med mange telefonsamtaler og mailer med potensielle deltakere. Mange 

av dem jeg tok kontakt med hadde travle arbeidsdager. De brukte ofte lang tid på å svare og 

gi tilbakemelding på om de ville og hadde mulighet til å delta. Andre hadde hatt omstillinger 

i rekrutteringsprosessene sine som vanskeliggjorde deltakelse.  

 

4.5 Om informantene  

Informantene i dette prosjektet var alle deltakere i en intervjugruppe i en lederrekruttering. 

Organisasjonene har blitt anonymisert, og for enkelhets skyld vil jeg videre i oppgaven kalle 

dem Offentlig og Privat. I tillegg til disse informantene hadde jeg samtaler med eksperter på 

personlighetstester og rekruttering som ga meg et innblikk i deres kunnskap, tanker og 

opplevelser om bruken av personlighetstester i rekrutteringsøyemed. Innsikten de delte med 

meg ga meg et godt utgangspunkt for finne ut hvilke spørsmål som var viktige., Informantene 

bidro med sin faglige og teoretiske bakgrunn som var veldig nyttig i løpet av arbeidet med 

både teori, bakgrunn og analysearbeidet.  

 

I Privat var casen en ansettelsesprosess til en stilling som produktsjef for en digital tjeneste. 

Ansettelsesprosessen ble gjennomført sommeren 2018. De som var med på prosessen var 

ansettende leder og rekrutterer. Rekrutterer jobber primært med ansettelser i denne 

organisasjonen.  

 

På grunn av en misforståelse endte vi opp med tre ansettelsesprosesser i Offentlig. Dette var 

samme type lederstillinger, men i ulike underorganisasjoner. Ansettelsesprosessene ble 

gjennomført i løpet av vår/sommer 2018.  Her var det ansettende leder og to 

personalrådgivere. I tillegg snakket jeg med tre tillitsvalgte. Personalrådgiverne og 

tillitsvalgte var med på et ulikt antall prosesser, se tabell. Personalrådgiverne har andre 
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arbeidsoppgaver, som stillingstittelen kan antyde. Likevel har jeg valgt å kalle dem 

«rekrutterere» i analysen, da dette er rollen deres i disse prosessene.  

 

For å gjøre dette mer oversiktlig har jeg satt opp en liten tabell. Informantene har ikke fått 

navn, det er fordi jeg tenker at det er lettere for leseren å se hvilken rolle de har i 

ansettelsesprosessen i analysen på denne måten. 

 

Rolle  Sertifisering Antall ansettelsesprosesser 

Ekspertinformant   

Ekspertinformant   

Leder, Privat  1 

Rekrutterer, Privat Sertifisert testbruker i cut-e 1 

Leder, Offentlig  3 

Rekrutterer 1, Offentlig Sertifisert testbruker i OPQ 2 

Rekrutterer 2, Offentlig Sertifisert testbruker i OPQ 1 

Tillitsvalgt 1  2 

Tillitsvalgt 2  1 

Tillitsvalgt 3  3 

 

Intervjuene med ekspertinformantene er ikke en del av analysematerialet, men har blitt en del 

av oppgaven som innsikt i spørsmål om personlighetstester og bruken av dem. 

 

I tabellen ser vi at rekruttererne er sertifisert i forskjellige tester. Privat bruker Shapes, som er 

personlighetstesten til cut-e. Med testen får rekruttereren ut en rapport med en modell som 

viser 18 kompetanser som er relevante for arbeidslivet. Denne testen er semi-ipsativ.  

 

Rekruttererne i Offentlig er sertifisert i OPQ, som er en ipsativ test. Dette er en test der 

kandidatene blir tvunget til å velge mellom ulike utsagn, hva som er mest og minst likt dem 

altså en ‘forced choice’-test. Den måler 32 egenskaper ved personligheten, relevant for 

prestasjon.  
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4.6 Om intervjuene 

Gjennomføringen av intervjuene foregikk på arbeidsplassene til informantene. Fordi vi gjorde 

dem i arbeidstiden til informantene var dette mest praktisk for dem. Et intervju ble 

gjennomført i en kantine, resten på møterom. Intervjuene har strukket seg over tid, da det har 

vært ferieavvikling, travle arbeidsdager og utfordrende å få tak i informantene. Det var i noen 

tilfeller vanskelig for informantene å komme med eksempler fra ansettelsesprosessene som 

var ferdig før sommeren, når intervjuene ble gjennomført i august/september. Samtidig var 

mange av spørsmålene som ble stilt generelle, slik at det kunne svare med utgangspunkt i den 

erfaringen de hadde og har fått gjennom mange år med ansettelser og tester. De fleste 

intervjuene varte i omtrent en time, det korteste var på en halvtime, mens det lengste ble på 

en time og tjue minutter.  

 

Informantene representerer organisasjonen, og intervjuene omhandlet deres holdninger, 

kunnskap og oppfatninger om bruk av personlighetstester i ansettelsesprosessen. Disse 

dataene vil komme fra det Blaikie (2010) kaller en semi-naturlig setting. Med det kvalitative 

forskningsintervjuet søker en å forstå verden sett fra intervjupersonenes side, målet er å få 

frem betydningen av folks erfaringer og deres opplevelse av verden (Kvale og Brinkmann, 

2015). Intervjuguiden la opp til en semi-strukturert intervjuform og ga rom for 

oppfølgingsspørsmål og andre spørsmål som kom opp underveis i intervjuene. I løpet av 

intervjuene var det naturlig å gå bort fra intervjuguidens struktur i noen tilfeller, når 

informantene tok opp temaer som nærmet seg andre spørsmål i guiden, valgte jeg ofte å følge 

opp disse trådene der og da. Samtidig har informantene ulike innfallsvinkler og oppgaver i 

prosessen, utarbeidelsen av intervjuguidene var derfor lagt opp til å få innblikk i de ulike 

rollene informantene hadde i prosessen og at de hadde ulike erfaringer med bruken av 

personlighetstester. 

 

En av utfordringene med disse intervjuene var at informantene selv var drevne intervjuere, 

eller hadde deltatt på tallrike intervjusamtaler med jobbsøkere. Det var derfor litt spesielt for 

meg å intervjue disse. Jeg bet meg merke i en del av tingene de fortalte om intervjuteknikk og 

ble i løpet av noen av disse intervjuene ganske selvbevisst. De fortalte at de unngikk å stille 

ledende spørsmål, da begynte jeg å lure på min egen måte å stille spørsmål på. Denne 

bevisstgjøringen på min rolle som forsker, som skulle stille åpne spørsmål, var nyttig men litt 

utfordrende i intervjusituasjonen. Intervjupersonene kan bli påvirker av hvordan jeg snakker, 
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slik at de svarer det de tror jeg vil høre, eller det de opplever som passende i den situasjonen 

de er i (Gerring, 2017).  Denne oppmerksomheten på rollen er viktig også videre i prosessen 

med behandling av data, fordi også data som er hentet inn gjennom intervjuene kan bli 

påvirket av mine bias. I løpet av transkripsjon, koding og analysen har jeg derfor vært 

oppmerksom på dette, og forsøkt å ikke tolke utsagn i andre retninger enn slik de er ment. 

Ved å sette utsagnene inn i riktig kontekst i løpet av analysen håper jeg å kunne fremheve 

informantenes syn på deres ansettelsesprosesser.  

 

4.7 Om transkripsjon og analyse 

4.7.1 Transkripsjon 

Transkripsjon og analyse har jeg valgt å gjøre manuelt uten analyseprogram. 

Transkripsjonene ble gjort i én omgang, slik at jeg ble godt kjent med hele materialet på 

samme tid. Fordi jeg skulle gjøre en meningsanalyse og var mest opptatt av 

informasjonsinnholdet i intervjuene, valgte jeg å en denaturalistisk transkripsjonsstil (Oliver, 

Serovich & Mason, 2005), der dialekter ble standardisert til bokmål, og ufrivillige 

vokaliseringer, som latter, stamming og sukk ble ikke tatt med i transkripsjonen. Videre ble 

setningene gjort grammatisk korrekte, fordi usammenhengende og ufullstendige setninger 

ikke utgjør et godt skriftlig språk, og uttalelsene blir mer lettleste (Kvale & Brinkmann, 2015. 

s.214). Jeg har også gjort noen endringer i sitatene i analysen for at organisasjonene skal få 

beholde sin anonymitet. Dette går da på navn og arbeidssteder, og er merket med [ ].  

 

4.7.2 Datareduksjon og analyse  

Da intervjuene var ferdig transkribert, gjorde jeg en tekstnær koding for å forsøke å 

representere de empiriske dataene godt (Tjora, 2013, s.179). Her opprettet jeg koder som 

beskrev avsnitt eller kortere utsnitt av materialet. Det ble mange koder og opplevdes 

uoversiktlig. Gioia (2004, i Gioia, Corley & Hamilton, 2012) skriver at «you gotta get lost 

before you can get found». Det var akkurat slik jeg opplevde dette trinnet. Videre så jeg på 

likheter og ulikheter i kodene, og samlet kodene jeg anså som relevante for problemstillingen 

i grupper for å kategorisere dem. Noen av disse kategoriene var utviklet på forhånd, andre 

dukket opp i løpet av kodeprosessen. For å kunne se på likheter og forskjeller mellom den 

private og den offentlige organisasjonen, satte jeg opp et skjema der jeg sammenlignet 

beskrivelsene fra informantene innenfor hver kategori. Det neste steget var å se på 

kategoriene med et teoretisk blikk, og se om det kunne være noen av de teoretiske bidragene 
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som omtaler fenomenene eller kunne være relevant på andre måter (Gioia, Corley & 

Hamilton, 2012; Tjora, 2013). På denne måten så jeg etter mønstre som kunne sammenfalle 

med det teoretiske utgangspunktet (Yin, 2014; Gerring 2017). For eksempel så jeg etter hvor 

informantene plasserte seg selv eller sin organisasjon i tilnærmingene til ansettelsesprosesser 

som sosiale eller prediktive prosesser.  

 

 

Tabell 1: Utsnitt fra tabellanalyse 

Kode 

 

 

Informant 

Refleksjon og eksempler er 

viktig 

Faglige diskusjoner om 

rekrutteringsprosessen med 

kolleger 

Jobbanalyse og testspråk 

Rekrutterer 1, Offentlig Jeg synes som sagt at selve 

testen gir en, det er lettere å 

komme dypere inn hos 

personen, komme med 

eksempler og reflektere rundt 

seg selv, hvem er jeg, og inn i 

denne stillingen, hva blir 

utfordringen for meg 

 

Vi har mye faglige 

diskusjoner vi sammen om 

tema, og bruker en del til å 

stå stødig i at vi benytter 

dette her da. 

Jeg tenker at vi skulle gjort 

det enda mer, brukt mer tid 

på det. Men vi er alltid i 

dialog med leder, og jeg 

prøver å oversette det til 

kompetanseområdene i testen 

Rekrutterer, Privat De kan være helt totalt uenig 

i påstanden, og det er helt 

greit det, så lenge de bare 

forklarer det, «nei, hvorfor 

ikke det?», «I hvilke tilfeller 

er det du føler at du ikke 

opptrer på den måten 

påstanden sier» og da 

kommer de ofte med gode 

eksempler og forklarer 

hvorfor, og det er helt fair. 

 

Det er jo løpende dialog hver 

dag om hvordan vi gjør 

rekrutteringsprosessen og hva 

vi gjør og hvordan vi gjør 

det, hvorfor vi gjør det, hele 

tiden prøve å se på 

forbedringer 

Vi i rekruttering prioriterer 

det ganske høyt, og så er det 

noe med å få lederen til å 

sette av tid og se viktigheten 

av at vi faktisk snakker 

samme språk 

 

 

Et av problemene da jeg satt med et ferdig kodeskjema var at jeg hadde veldig mye data fra 

den offentlige organisasjonen, da intervjuene der ble nokså mange. Med seks intervjuer fra 

denne arbeidsplassen, og to fra den private ble det en skjevfordeling. Jeg så også at det var en 

del som hadde kommet opp i løpet av noen av intervjuene med de ansatte i den offentlige 

organisasjonen, som ikke hadde kommet opp i det hele tatt i de to intervjuene i den private. 

Slik sett ville det vært nyttig å ha transkribert intervjuene fra den offentlige organisasjonen 

først, for å se om det var ting som hadde kommet opp som ikke var en del av intervjuguiden, 

men som likevel ville være nærliggende å ta med i analysen. Selv om tanken er at 

informantene skal få de samme spørsmålene i intervjuene, er det naturlig at man på 

forskjellige arbeidsplasser er opptatt av ulike ting, og derfor tar opp disse temaene i 

intervjuene. Det var kanskje derfor det ikke var nærliggende for informantene i den private 
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organisasjonen å ta opp nettopp disse temaene. Å ta opp denne typen utfordringer er viktig 

for å kunne vurdere kvaliteten av studien, og i de neste avsnittene tar jeg for meg hvordan jeg 

har forsøkt å sikre kvaliteten i forskningen.  

 

 

4.8 Kvalitet 

4.8.1 Gyldighet 

Gyldighet, eller validitet, handler om at det skal være en logisk sammenheng mellom 

prosjektets utforming, funnene og de spørsmålene man søker å finne svar på (Tjora, 2013, s. 

206). Her er spørsmålet om de svarene vi får, faktisk er svar på de spørsmålene vi prøver å 

stille (Tjora, 2013, s.206). For å sikre at dette prosjektet gir svar på de spørsmålene som er 

stilt, tar jeg gjennom oppgaven opp forskningsspørsmålet, og forsøker å tydeliggjøre hva de 

teoretiske perspektivene, analysen av datamaterialet og diskusjonen kan si om spørsmålene 

som er stilt innledningsvis.  

 

I bakgrunnskapittelet har jeg beskrevet den samfunnsmessige konteksten organisasjonene 

befinner seg i, der psykologien har blitt en del av samfunnet og arbeidslivet. Sammen med 

gjennomgangen av forskning på feltet i det samme kapittelet bidrar dette til en 

oppmerksomhet på konteksten rundt denne studien, ved at jeg har vært bevisst på aktuell 

teoretisk og empirisk litteratur (Smith, 2015). De samfunnsvitenskapelige teoriene, som 

perspektiver på organisatoriske beslutninger og sosial samhandling, kan gjøre oss 

oppmerksomme på ulike aspekter ved bruken av personlighetstester i ansettelsesprosesser og 

dermed gi oss en forståelse av de fenomenene vi finner i analysen, og koble disse sammen. 

Dermed kan jeg med denne studien utdype eksisterende erfaringer og forståelse av bruken av 

personlighetstester i ansettelsesprosesser (Blaikie, 2010). Denne formen for validitet, ekstern 

validitet, er på denne måten knyttet til begrepet overførbarhet, og om resultatene fra denne 

studien kan overføres til andre sammenhenger og andre utvalg (Yin, 2014) 

 

I gjennomgangen av litteraturen har jeg sett at det er en diskrepans mellom forskning og 

praksis. Når jeg i denne oppgaven søker en forklaring på spørsmålene om hvordan og hvorfor 

personlighetstester benyttes, så er det et bidrag til å forstå den diskrepansen som finnes i 

litteraturen.  
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4.8.2 Pålitelighet  

Et av målene med dette kapittelet er å gjøre studien og metoden så gjennomsiktig som mulig, 

og dermed styrke påliteligheten til undersøkelsen gjennom en kritisk gjennomgang og 

vurdering av prosjektet (Thagaard, 2013). Dette gjør jeg ved å beskrive bakgrunnen for og 

formålet med oppgaven, beskrive og argumentere for valg av metode og utvalg, ved å legge 

ved intervjuguidene og ved å beskrive den teoretiske bakgrunnen for oppgaven. 

 
Mitt utgangspunkt for denne studien var ren nysgjerrighet., Jeg var derfor åpen for å finne 

ting i de empiriske undersøkelsene som ikke ville stemme med de antakelsene jeg hadde gjort 

meg på forhånd. Noen av de teoretiske perspektivene hadde jeg sett på før jeg gjennomførte 

innsamlingen av data, noe ble jeg gjort oppmerksom på av fagfolkene jeg snakket med på 

forhånd., Andre teoretiske perspektiver kom til under analysen av datamaterialet jeg har 

samlet inn.  

 

Valget av en kvalitativ metode kan påvirke og utfordre reliabiliteten. Informantene vil 

kanskje gi ulike svar, men jeg tror at temaet var av en slik art at informantene kunne snakke 

åpent om de tankene, opplevelsene og meningene de hadde om egen praksis og bruken av 

personlighetstester i disse ansettelsesprosessene. Resultatene kunne kanskje vært annerledes 

med et annet utvalg caser og informanter. Informantenes tolkning av spørsmålene i 

intervjuguiden var også noe ulik, både etter stilling og etter organisasjon. Det kan være fordi 

de opererer ulikt og har ulike oppgaver og ansvarsområder i ansettelsesprosessen. Som jeg 

nevnte tidligere i kapittelet gikk jeg bort fra strukturen på intervjuguiden, og fulgte opp 

temaer som informantene tok opp, og spørsmålsstillingene ble derfor ulike. Det kan hende 

svarene ville blitt noe annerledes hvis intervjuguiden ble fulgt hele veien og spørsmålene ble 

stilt likt til alle. Samtidig hadde de ulik bakgrunn og ulik inngang til noen av spørsmålene, 

slik at jeg ved flere anledninger opplevde å måtte omformulere for å få svar på det jeg 

egentlig lurte på.  

 

I analysen har jeg lagt frem direkte sitater fra informantene., På denne måten synliggjør jeg 

informantenes stemmer (Tjora, 2013 s. 205). I analysen har jeg forsøkt å synliggjøre hvilke 

opplevelser, tanker og meninger som kom frem gjennom flere intervjuer og hvilke som er 

individuelle.  
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4.9 Etikk 

 For å få muligheten til å få et innblikk i disse arbeidsplassene og intervjuene, der de ansatte 

kan være åpne og ærlige om prosessen, har det vært viktig å klargjøre at arbeidsplassene ville 

bli anonymisert. De ansatte er også anonymisert. Dette informerte jeg om ved første 

telefonkontakt, i et informasjonsskriv og i samtykkeerklæringen som informantene mottok og 

underskrev i forkant av intervjuet. Samtalen ble tatt opp og lydfilene ble slettet ved 

prosjektets avslutning, sammen med andre personopplysninger som kan identifisere 

deltakerne. Prosjektet var godkjent av NSD før oppstart av intervjusamtalene.  

 

4.10 Oppsummering av kapittelet 

Med gjennomgangen av metoden som er brukt i dette prosjektet ønsker jeg at prosessen skal 

være så gjennomsiktig som mulig. De valgene som er tatt i løpet av prosessen, sammen med 

feilene som er gjort og de utfordringene som har oppstått, skal være tydelig formidlet 

gjennom dette kapittelet. Dette opplever jeg som viktig fordi vi skal være oppmerksomme på 

at det i løpet av en slik forskningsprosess alltid vil være spor av menneskelig påvirkning, selv 

om jeg opplever å ha vært åpen for funn gjennom innsamlings- kodings- og analyseprosessen 

vil mennesker som forsker på mennesker alltid kunne ha for eksempel bias eller gjøre 

feiltolkninger. Den kvalitative forskningsmetoden kan bidra med funn om informanters 

opplevelser, holdninger og tanker om et fenomen, i dette tilfellet personlighetstester benyttet i 

ansettelsesprosesser. Denne forskningen og funnene her kan utgjøre en forskjell, ved å 

generere ny kunnskap, nye perspektiver og dele erfaringer som kan utvikle prosesser og føre 

til endringer i praksis eller forskning, og derfor er åpenhet rundt studien så viktig.  
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5 Analyse 
Spørsmålet som ble stilt innledningsvis var «hvordan og hvorfor benytter arbeidsgivere 

personlighetstester i ansettelsesprosesser?». Dette spørsmålet rommer også spørsmål om hva 

som ligger til grunn når beslutninger om personlighetstesten som rekrutteringsverktøy blir 

tatt: hvorfor benytter arbeidsgivere seg av dem på måter som strider mot det testlitteraturen 

anbefaler? I teorikapittelet har vi skissert et teoretisk rammeverk som sammen med 

datamaterialet kan bidra til å gi et nyansert svar på dette. Her tar vi utgangspunkt i at 

ansettelsesprosesser kan forstås som sosiale prosesser preget av både lokale kulturer internt i 

organisasjonen, og etablerte normer i det organisatoriske feltet virksomheten deltar i og 

forholder seg til, og av mer generelle sosialpsykologiske mekanismer, som behovet for å 

opprettholde en verdig orden mellom deltakerne.  

 

5.1 Jobbanalyse 

For å forstå hvordan personlighetstester blir brukt må vi ha et klart bilde av hvordan 

prosessen foregår i organisasjonene. I arbeidet med en jobbanalyse vil man blant annet 

kartlegge hvilke arbeidsoppgaver som følger med stillingen og hvilken kompetanse, 

egenskaper, ferdigheter og erfaringer en kandidat bør ha for å kunne gjennomføre disse 

oppgavene på en best mulig måte for organisasjonen. Jobbanalysen kan være et utgangspunkt 

for utlysningsteksten og de beslutningene som tas videre i prosessen. Som en del av 

utlysningsteksten og informasjon kandidatene får i løpet av prosessen vil den også være 

grunnlag for kandidatens valg i et sosial prosess-perspektiv (Haaland, 2019, s. 99). I et 

prediktivt perspektiv er jobbanalysen viktig fordi den vil gi klare kriterier for vurdering av 

personlighetstesten som kan predikere fremtidige jobbprestasjoner (Herriot, 1992; Haaland, 

2019, s. 73).  

 

Lederstillingene i Offentlig hadde de samme arbeidsoppgavene og var på de fleste områder 

helt like, men samtidig var arbeidsplassene ulike. Derfor krevde de forskjellige egenskaper av 

en nytilsatt leder. For eksempel var arbeidsplassene av svært ulik størrelse, og noen hadde en 

historikk med uro og konflikter. Derfor hadde de ansatte og øverste leder ulike behov for hva 

som skulle til for at hver enkelt del av organisasjonen skulle gjøre det bra fremover. 

Ansettelsesprosessen starter derfor, i slike tilfeller, med en samtale med lokale tillitsvalgte og 
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ledergruppa på arbeidsplassen, for å kartlegge hva de ansatte i organisasjonen ønsker seg og 

har behov for av en leder: 

 

Ved flere anledninger har jeg hatt møter med tillitsvalgte på arbeidsplassen der hvor ny leder 

skal ansettes, og så har jeg et uforpliktende møte. Jeg tar som regel med meg personalsjefen, 

og så snakker vi en times tid om hva de ansatte tenker, hva er viktig her. Hva slags person ser 

de ansatte for seg, hvordan tenker de hva skal være viktige elementer i dynamikken mellom 

ansatte og ledere, og vi kan snakke med ledergruppene. Så det er kanskje det første som skjer. 

(leder, Offentlig) 

 

Denne samtalen gir leder innsikt i hva som er viktig på arbeidsplassen. Leder har et tett 

samarbeid med de 11 lederne, og følger disse opp i det daglige. Han forteller at han derfor 

opplever å ha god innsikt i hva som skjer på disse arbeidsplassene. Det er kanskje derfor han 

ikke alltid opplever at det er et stort behov for disse samtalene, men det er også andre fordeler 

som trekkes frem ved å ha et slikt møte med de lokale tillitsvalgte og ledergruppa i forkant av 

en ny ansettelse. Han får innsikt i hva de ansatte oppfatter som viktig i samspillet mellom 

ansatte og leder. Det gjør også at de ansatte opplever seg hørt og sett, noe som er en viktig del 

av dette møtet: «da senker skuldrene seg i organisasjonen og de føler at de blir hørt og det er 

viktig» (leder, Offentlig). Selv om leder får viktig informasjon og tilbakemeldinger i samtalen 

med ledergruppa og de tillitsvalgte, har han faste rammer for utlysningsteksten som han ser 

som resultatet av dette møtet: «men det er også viktige signaler til meg, selv om resultatet i 

utlysningsteksten antakelig ikke blir veldig mye endra» (leder, Offentlig). Denne 

informasjonen om hva de ansatte opplever som viktig for stillingen kan likevel være viktig 

for det videre arbeidet. Utlysningstekstens utforming gir uttrykk for hva man har behov for av 

en nytilsatt men samtidig opplever leder at formuleringen bør skape rom for vurderinger av 

personlige egenskaper som ikke er uttrykt eksplisitt i teksten:  

 

 Det er å utforme den teksten der, slik at når vi vurderer, så kan jeg bruke de argumentene jeg 

trenger for å få fram de personlige egenskapene. Derfor skriver jeg at personlig egnethet vil 

bli tillagt stor vekt. (leder, Offentlig) 

 

Formuleringen om at «personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt» gir leder anledning til å 

vurdere kandidatene også etter andre kriterier enn det som står i utlysningsteksten om 

kompetanse og erfaring. Dette gir en fleksibilitet for ansettende leder. Den åpne 
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formuleringen gir rom for å ta vurderinger om kandidatene underveis, slik at hvis man 

oppdager at en kandidat har noen egenskaper som de har behov for, men ikke har tenkt på, vil 

det være mulig å benytte seg av argumentet om personlig egnethet. Samtidig er det en 

oppfattelse som går igjen i flere intervjuer, om at intervjugruppa oppdager hva det er de 

ønsker til stillingen i løpet av prosessen, heller enn at de følger kriteriene som er satt opp i 

forkant. For eksempel reflekterer en av de tillitsvalgte rundt jobbanalysens rolle i å finne 

kriterier som kan brukes til å vurdere søkerne ut fra det behovet arbeidsplassen har: 

 

Jeg mener det er kjempeviktig, selv om vi ikke er med. Og det kommer av at selv om vi 

jobber, for så vidt brukbart, mener jeg, så har vi en lang vei å gå på å være.. Vi vet ikke godt 

nok, tidlig nok, hva vi egentlig er på jakt etter. (tillitsvalgt 2) 

 

I tilsettingsgruppa er det to hovedtillitsvalgte med, deres jobb starter når de skal lese gjennom 

utlysningsteksten. De er derfor ikke med i den første delen av prosessen. Denne tillitsvalgte 

har opplevd at man i løpet av intervjuene har sett at det har vært kandidater med en annen 

kompetanse enn den som er etterspurt, som de har oppdaget at har noe som de har bedre bruk 

for i stillingen enn det de opprinnelig har tenkt:  

 

Jeg har jo erfart at det i løpet av intervjurunden dukker opp et interessant menneske som 

egentlig har en annen kompetanse enn det som egentlig står i utlysningsteksten, og så 

plutselig så er det det vi har mest bruk for. (…) Det er på ingen måte en urimelig vurdering, 

jeg mistenker ikke at det er noe ugreit som skjer, i forhold til at en ikke vurderer hva som er 

best for virksomheten da, men det tyder på at jobben i forkant, at vi ikke er gode nok på den 

da. (tillitsvalgt 2) 

 

Den tillitsvalgte forteller her om opplevelser der man i løpet av ansettelsesprosessen tar 

beslutningen på et annet grunnlag enn planlagt. Denne måten å ta en beslutning på kan 

knyttes til en beslutningsmodell som ofte blir omtalt som «garbage can of decision making». 

I denne situasjonen har de i løpet av tilsettingsprosessen funnet løsningen før de har funnet 

det egentlige problemet. Med andre ord har de funnet en kandidat, som kan oppfylle de 

behovene de ikke egentlig visste at de hadde før denne kandidaten dukket opp. Dette kan 

oppstå fordi tid og oppmerksomhet er en knapp ressurs hos ledere, og ledere må forholde seg 

til svingninger når det kommer til beslutningsprosesser, slik at en må tilpasse seg 

(Christensen et.al, 2013 s. 141). Dette krever en stor grad av fleksibilitet. Grimsø (2004, 
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s.226) skriver at «å fastlegge personlighetskriterier for hvordan en leder bør være, vil 

begrense muligheten til å utnytte menneskelig mangfold, og etablere rigide, fastlåste 

ledelsesmønstre, typisk for bare den gruppen mennesker som har de egenskapene 

personlighetstesten er utprøvd på». Hun påpeker også at ledelse i stor grad er 

situasjonsbetinget. Dette kan vi se i sammenheng med at personlig egnethet blir vektlagt. Det 

gir en fleksibilitet for leder å kunne ta avgjørelser basert på andre kompetanser enn det han 

opprinnelig har sett for seg, og det vil derfor kunne være nyttig å gi seg selv rom for denne 

fleksibiliteten i ansettelsesprosessen, slik leder har gjort i disse ansettelsesprosessene.   

 

Stillingen de skulle ansette til i Privat var en lederstilling som består i å drive og lede 

fremgangen i et produkt, uten personalansvar. Her starter prosessen med et oppstartsmøte 

mellom leder og rekrutterer. I dette møtet begynner de jobben med å kartlegge stillingen og 

hvilke behov de har og hvorfor: 

  

Det starter egentlig med et oppstartsmøte med rekrutterende leder hvor vi snakker om behov, 

ser litt, tar et steg tilbake, og tenker hva er det vi skal ha, hvorfor traff vi ikke for eksempel 

første gangen, og ser på om det er noe i stillingsutlysningen som vi har bommet på. Da går vi 

tilbake til behovet: hva er det vi skal ha, hvorfor skal vi ha det, hvem, hvor skal den plasseres 

og hva er hele funksjonen. (rekrutterer, Privat) 

 

Denne lederstillingen hadde vært utlyst en gang tidligere, men de fikk ikke riktige kandidater 

til prosessen og valgte å lyse den ut på nytt. De kartla derfor på nytt behovene, slik at 

forventningene ville være forenelig med den raske prosessgangen de har i Privat. Ansettende 

leder kartlegger hvilke kvalifikasjoner og egenskaper en har behov for i stillingen. «Jeg ble 

bedt om å skrive ned hva vi hadde behov for, for at den personen skulle være 

kompetansemessig i stand til å løse det» (leder, Privat). Leder forteller at denne stillingen 

krevde kunnskap innenfor markedsføring og analyse, og trekker frem egenskaper som indre 

driv, ønske om å skape noe og evnen til å lære som spesielt viktige for stillingen. Noen av 

disse er uttalt, mens andre ikke kommer direkte frem i stillingsutlysningen.  

 

Rekrutterer forteller at hvor nøye jobbanalysen gjøres kommer an på stillingen, om det er en 

nyopprettet stilling eller en lederstilling ønsker rekruttereren å bruke en del tid på å avklare 

forventninger. «Så vi i rekruttering prioriterer det ganske høyt, og så er det noe med å få 

lederen til å sette av tid og se viktigheten av at vi faktisk snakker samme språk». (rekrutterer, 
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Privat). Som vi har sett er tid og oppmerksomhet ofte en knapp ressurs hos ledere, men 

rekruttereren er opptatt av at analysen likevel må prioriteres for å få et best mulig resultat av 

ansettelsesprosessen. Rekrutterer understreker viktigheten av at han og leder ‘snakker samme 

språk’, dette er viktig for at begge skal forstå hva de er ute etter. I dette ligger det også at de 

egenskapene leder finner at det er behov for, må tilpasses språket i personlighetstesten.  

 

5.2 Oversetting av kompetanseområder 

Personlighetstestene er utformet slik at de gir rapporter om skår på ulike kompetanseområder, 

eksempler kan være at innenfor interaksjon kan man få mål på områder som «sosial sikker», 

«observerende» eller «styrende». Rekrutterernes forberedelser består blant annet i å oversette 

de begrepene leder bruker på egenskaper som er ønsket til stillingen, til personlighetstestens 

kompetanseområder.  

 
Når jeg spør de andre i tilsettingsgruppa i Offentlig om jobbanalysen og forarbeidet til 

ansettelsesprosessen er det, som vi har sett, flere som reflekterer rundt og gir uttrykk for at de 

opplever at jobbanalysen skulle vært gjort nøyere, eller brukt mer tid på: «Jeg tenker at vi 

skulle gjort det enda mer, brukt mer tid på det. Men vi er alltid i dialog med leder, og jeg 

prøver å oversette det til kompetanseområdene i testen» (rekrutterer 1, Offentlig). Selv om 

rekrutterer opplever at det noen ganger går litt fort, opplever de å finne ut av det ved å holde 

dialogen med leder og forsøke å oversette den kompetansen som leder formidler behov for, til 

test-språket. Kompetanseområdene blir formulert litt forskjellig fra hvordan det står i 

utlysningen, og oversettelsen til kompetanseområder i testen vil gjøre analysen av testen 

enklere. Rekrutterer i Privat viser til at når han skal bruke personlighetstesten bør han og 

ansettende leder tolke og forstå begrepsapparatet på samme måte. Slik vil testen bli relevant 

for de egenskapene en ønsker til stillingen: 

 

Begrepene som testen tar utgangspunkt i kan man tolke ulikt, det er derfor viktig for 

rekrutterer å vite at de forstår dem som det samme. Hvis noen sier ‘pliktoppfyllende’, så kan 

andre si ‘ansvarlig’, hva er skillet, hva er forskjellene? (rekrutterer, Privat).  

 

Han tar da utgangspunkt i testleverandørens begreper om kompetanse, og benytter dette som 

et rammeverk. Hvis det er noe som er uklart etter møtet, fortsetter denne samtalen med 

løpende mailkorrespondanse. 
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Både Privat og Offentlig hadde sett seg ut et antall hovedområder eller kompetanser i 

testleverandørens rammeverk, som de ønsket i en nytilsatt. Rekruttererne oversatte dette til 

testspråk, og brukte tid for å finne ut om de var enige om begrepenes betydning. I 

utgangspunktet gir dette inntrykk av at de har en instrumentell inngang til prosessen.  

Tidlig i prosessen har de gjort seg en oppfatning av hva som er viktig for jobben, der de har 

definert hva slags personlige egenskaper det er behov for til lederstillingene. Samtidig kan 

det være et hastverksarbeid for lederne, som har lite tid. I følge Haaland (2019, s. 99) er det 

mange ledere som ikke bruker arbeids- og rolleanalyse fordi de opplever å ha «en ganske god 

forståelse for både arbeidet og hva arbeidet krever, slik at en egen analyse bare ville være 

unødig ekstraarbeid». Samtidig er det vanskelig å beskrive og vurdere arbeid og kompetansen 

arbeidet krever, dette kan beskrives forskjellig av ulike personer og samme person kan 

beskrive arbeid og kompetansekrav ulikt på forskjellige tidspunkter. Sanches og Levine (ref. i 

Haaland, 2019, s. 488), viser til at dette også kan forklares med at man kan utøve det samme 

arbeidet på ulike måter, slik at denne variasjonen kan skyldes ulike rollefortolkninger.  

 

Lederen i Offentlig gir seg selv fleksibilitet i seleksjonsprosessen, dette åpner for at 

kandidater med annen kompetanse kan få stillingen fordi han ser at arbeidsplassen kan ha 

behov for denne kompetansen i stedet. Her kommer løsningen før behovet. Samtidig risikerer 

man, ved å ta ansettelsesbeslutningen på denne måten, å ansette med bakgrunn i magefølelse 

og intuisjon. Det kan være fordi jobben blir sett på som et foranderlig sett av 

rolleforventninger og relasjoner, som kan bli forhandlet, slik man antar i sosial prosess-

perspektivet. Det kan være de bruker utvelgelsesprosessene til å utvikle lederstillingen og 

forståelsen av stillingen, og på den måten utvikle organisasjonen gjennom 

utvelgelsesprosessen. I Privat ser vi at de følger retningslinjene som er lagt opp av 

testleverandøren og har kriterier for hva de ønsker seg av en kandidat til jobben. Det ser ut til 

at de benytter verktøyet fra testleverandøren som hjelper dem å være rasjonelle, dog 

rasjonelle i en ren prosedural forstand gjennom å følge en standardprosedyre. En grundig 

jobbanalyse kan, ifølge Haaland (2019, s. 113), gi grunnlag for å vurdere søkernes tilpasning.   

 

Etter at jobbanalysen er gjort, er det neste steget å skrive en stillingsutlysning basert på 

analysen av jobben med den kompetansen arbeidsgiver ønsker til lederstillingen. Videre 

velger intervjupanelet kandidater ut fra søknader og cv før førstegangsintervju. I Offentlig får 

kandidatene opplysninger om personlighetstesten i løpet av det første intervjuet. I Privat får 

de informasjon om dette før annengangsintervjuet. Det er før annengangsintervjuet 



 54 

kandidatene tar personlighetstesten på nettet, og i løpet av intervjuet er det satt av tid til 

tilbakelesing av testen.  

  

5.3 Samtaleverktøy 

 I andregangsintervjuet er det rekrutterer med testsertifisering som gjennomgår 

personlighetstesten. Vi har sett i kapitlene om bakgrunn og teori at arbeidsgivere gjerne 

benytter seg av personlighetstesten på en annen måte enn slik man antar i det prediktive 

perspektivet. Det betyr at man i praksis ikke benytter det som et verktøy for å predikere 

jobbprestasjoner, men heller som et samtaleverktøy. Videre skal vi undersøke hvordan 

personlighetstestene har blitt benyttet i lederansettelsesprosessene i Offentlig og Privat.  

 

Tidlig i intervjuene ble det tydelig at organisasjonene ikke bruker personlighetstestene som et 

verktøy for prediksjon. Samtlige informanter svarte at de så på personlighetstesten som et 

godt samtaleverktøy. Med testen som et samtaleverktøy kan intervjuerne komme inn på 

spørsmål om temaer som kan være vanskelig å komme inn på selv, men som kan være viktige 

for å finne ut om kandidaten vil kunne gjøre en god jobb: 

 

Det er egentlig et vanvittig godt samtaleverktøy, og den kommer inn på noen punkter som 

egentlig er generiske men også viktige for å prestere i en stilling da, og den toucher inn på 

noen områder som det ville vært vanskelig å komme inn på selv. (rekrutterer, Privat) 

 

Å stille nærgående spørsmål om andre kan oppleves vanskelig, med testen i hånden har man 

en enklere inngang til de dypere spørsmålene, og kanskje til spørsmål man ikke ville tenkt på 

å stille i et vanlig intervju. Samtidig som personlighetstesten gir en god inngang for 

intervjuerne til å utforske personlige egenskaper og kvalifikasjoner ser det i Offentlig ut til å 

være noe usikkerhet rundt hvorfor testene brukes: 

 

Jeg opplever det i hvert fall som en ålreit innfallsvinkel til å utforske det som går på 

personlige egenskaper og kvalifikasjoner. Det er på en måte en sånn samtalestarter, og det er 

sånn det blir brukt i hovedsak. Men om det er grunnen, det kan jo ... Hvis det er sånn at man 

ikke legger vekt på resultatene i seg selv, så må det jo logisk sett være noe av grunnen. 

(tillitsvalgt 2) 
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I teorikapittelet tok vi opp diskurser i det nyinstitusjonelle perspektivet på beslutninger i 

organisasjoner, her så vi at diskursene innenfor en organisasjon kan styre praksis (Foucault, 

1980; Sandmo, 1999). Diskursen om personlighetstester går her på at den er et 

samtaleverktøy, og at den ikke gir en fasit på hvilke egenskaper en kandidat har. 

Resonnementet til den tillitsvalgte viser tegn på at det i organisasjonen er en uklar diskurs 

rund hvorfor de bruker tester. Det er ikke resultatene i seg selv som legges vekt på i 

prosessen, når de bruker den som en samtalestarter. Ansettende leder i Privat hadde heller 

ikke et klart bilde av hvorfor tester ble benyttet i denne ansettelsesprosessen: «Aner ikke. Det 

er bare the [Privat] way» (leder, Privat). Dette tyder på at testen er innarbeidet som en «tatt-

for-gitt-het» i organisasjonen. Personlighetstesten blir benyttet til alle stillinger, mens evne- 

og ferdighetstester tas i bruk i utvalgte stillinger, som i prosessen til denne lederstillingen.  

 

Vi har sett at personlighetstesten blir oppfattet som et godt samtaleverktøy i begge 

organisasjonene. Samtalene om personlighetstesten tar utgangspunkt i den rapporten som blir 

generert ut fra testskåren, og som rekruttererne henter ut. Som vi så av utsagnet til rekrutterer 

i Privat tidligere i dette avsnittet, kan rapporten hjelpe samtalen inn på andre temaer enn de 

som kanskje ville vært tatt opp uten testen. Rekrutterer i Privat utdyper: 

 

Så med de testene så får jo vi kanalisert den samtalen sånn at vi toucher inn på temaer 

som i hvert fall vi synes er i det minste interessante for stillingen, og ser på som 

relevant, så sånn sett så kommer vi ganske godt inn i dybden på atferd til kandidaten, 

og det er kanskje det som også er veldig fint med det, når vi er inne på det positive 

med det, men en annen ting er nettopp den at du kommer inn på konkrete eksempler 

på atferd da. (rekrutterer, Privat) 

 

Testen styrer samtalen inn på temaer intervjuerne oppfatter som relevante eller interessante 

for stillingen, og kommer i dybden på kandidatenes atferd. Eksemplene på atferd ser ut til å 

være viktig for alle, det kan gi inntrykk av hvordan kandidaten har handlet i situasjoner 

tidligere, og dermed vil intervjuerne få en pekepinn på hvordan kandidaten vil kommet til å 

handle i denne lederstillingen. Dette er verdifull informasjon for tilsettingsgruppa når de skal 

gjøre vurderinger av kandidaten.   
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5.3.1 Refleksjon, ikke testskår 

 
Vi har nå sett at personlighetstesten primært brukes som et samtaleverktøy. Den åpner for å 

stille spørsmål som kommer nærmere inn på egenskapene og atferden til kandidatene. Men 

hvordan forholder intervjuerne seg til den rapporten som genereres ut fra testskåren?  

 

I Offentlig forteller rekruttererne at de helst ikke vil gi ut rapporten om testskår i forkant av 

intervjuet. De forklarer dette med at de ikke ønsker at ledere eller andre i intervjugruppa skal 

legge for mye vekt på disse resultatene. Leder i Offentlig ønsker heller ikke å legge for mye 

vekt på resultatene i personlighetstesten. Han opplever at kommunikasjonen er det viktigste, 

resultatene av testen oppleves på en annen side som noe ‘dødt’ og ‘upersonlig’. Leder 

utdyper dette:  

 

Jeg ville vært veldig skeptisk til å legge for stor vekt på personlighetstesten, det handler litt 

om at jeg trenger å møte menneskene da, kjenne på kommunikasjonen, dialogen, pulsslagene, 

trenger å utdype det med mine spørsmål og den andres refleksjon og svar, det å lese et sett 

med skriftlige svar fra et menneske jeg ikke kjenner, og tillegge det stor vekt, så tenker jeg at 

jeg går glipp av masse viktig. (leder, Offentlig) 

 

Den ansettende lederen vil gjerne vite mer om kandidaten før han ser på resultatene av testen. 

Han mener at testen må utdypes med refleksjon og svar, uten det opplever han at han vil gå 

glipp av noe viktig. Leder vil heller samle opp mye informasjon, som han senere kan bruke i 

beslutningsprosessen. Gjennom intervjuene med Offentlig er det tydelig at evnen til 

refleksjon er noe som vektlegges, det er en egenskap de mener at en leder som skal ansettes 

bør ha.  

 

I Privat legger rekrutterer vekt på hvordan kandidaten resonnerte rundt skåren. I denne 

refleksjonen kunne kandidaten komme til for å gi eksempler hvis hen ikke kjente seg igjen i 

egenskapene testskåren beskrev: 

 

Det er egentlig ikke så viktig om de gjenkjenner seg i det eller ikke, det er mer om det de 

snakker om rundt det, om de. Altså de kan være helt totalt uenig i påstanden, og det er helt 

greit det, så lenge de bare forklarer det, «nei, hvorfor ikke det?», «I hvilke tilfeller er det du 

føler at du ikke opptrer på den måten påstanden sier» og da kommer de ofte med gode 

eksempler og forklarer hvorfor, og det er helt fair. (rekrutterer, Privat) 
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For rekrutterer er det ikke viktig om kandidaten uttrykker å kjenne seg igjen i testskåren, eller 

ikke. Det som er viktig er at kandidaten kan gi eksempler på atferd når hen ikke er enig i 

rapporten fra testen. Det samme beskriver informantene i Offentlig, at det er svarene på 

spørsmålene rundt som betyr noe for videre vurderinger. Det er helt greit om de ikke kjenner 

seg igjen, så lenge de kan reflektere rundt egen atferd.  

Testverktøyet kan også minne intervjuerne på at det er noe positivt ved alle egenskaper, 

poengterer rekruttereren i Privat:  

 

(…) Cut-e er veldig flinke til å på en måte vende sånn at alle egenskaper er på en eller annen 

måte positivt, og det synes jeg er veldig bra. Det gjør det enklere å minne seg selv på at ja, om 

du ikke er for eksempel samvittighetsfullhet da… Å være lav på det høres umiddelbart ganske 

sånn negativt ut. Hvis du ser ut ifra populærvitenskapen, så er du jo psykopat ikke sant, men det 

er jo ikke det som er tilfellet. Da er det jo, ovenfor ledere, som ikke her helt inne i disse 

verktøyene her, kan det se helt avskrekkende ut. Men så klarer på en måte Cut-e å få det til å 

ikke være en isolert sett dårlig egenskap, det er bare noen som kanskje er mer 

konkurranseorientert (rekrutterer, Privat) 

 

Denne påminnelsen om at alle egenskaper har positive sider, kan være nyttige for en 

intervjugruppe, en lav skår på en egenskap betyr at kandidaten har en annen egenskap som 

kan være nyttig å vite om for jobben.  

 

Leder i Offentlig ønsket å kjenne på kommunikasjonen, dialogen og pulsslagene. Spørsmålet 

er om disse faktorene og informasjonen som gis her, vil gi svar på om personen vil fungere i 

lederstillingen. Trekk ved kandidaten som tenkestil og holdninger som ligner 

beslutningstakers, kan virke inn på seleksjonsvalget. Følelsen av å bli kjent med kandidaten 

betyr ikke at den informasjonen man da har fått er den viktigste for senere jobbprestasjoner. I 

et tilpasningsperspektiv kan vi forstå leders behov for å bli kjent med hele mennesket, og 

kjenne på kommunikasjonen, dialogen og pulsslagene. I seleksjonsprosessen vil man i tillegg 

til søkerens kunnskap, evner og ferdigheter, også gjøre en vurdering av hvordan kandidaten 

vil vokse og utvikle seg i rollen, påvirke andre og relatere seg til organisasjonen. I et 

arbeidsforhold er tilpasning påvirket av interaksjoner på mange områder, og et godt samspill 

mellom kandidaten og arbeidsplassen, med leder, kolleger og kulturen er viktig. Samtidig har 

vi i bakgrunnskapittelet blitt oppmerksom på «interjvuillusjonen». Vi mennesker er svært 



 58 

tilbøyelige til å tro på det vi ser og hører (Kirkebøen, 2012, ref. i Skorstad, 2015, s. 101). Å 

stole på intuisjonen kan gi følelsen av å blir kjent med «et helt menneske», men likevel ikke 

vite så mye om hvordan personen vil fungere i jobben (Skorstad, 2015, s. 101).  

 

Resultatene av personlighetstestene oppleves ikke som viktige for vurderingen av kandidaten 

i Offentlig. I Privat er det også tydelig at det er refleksjonen rundt testresultatene som 

oppleves som det verdifulle i bruken av personlighetstester. Det ser derimot ut til at samtalen 

rundt testen kan være utslagsgivende for den beslutningen leder og resten av tilsettingsgruppa 

tar. I det neste avsnittet ser vi to eksempler på dette, et fra Privat og et fra Offentlig.  

 

Refleksjon – to eksempler 

I ansettelsesprosessen opplevde rekrutterer i Privat at en særs aktuell kandidat falt gjennom i 

andregangsintervjuet. Andregangsintervjuet i denne organisasjonen er bygget opp rundt 

personlighetstesten og de bruker mellom en og en og en halv time på å reflektere og stille 

spørsmål om de, ofte seks, egenskapene eller kompetansene de ser etter i kandidaten. Evnen 

til å reflektere rundt hendelser og eksempler som kan gi et inntrykk av hvordan kandidaten 

jobber er viktig.  

 

Kvalifikasjonsmessig var det veldig bra, egentlig favoritten, og første samtalen hadde gått 

veldig greit med leder. Han hadde egentlig nærmest sånn, ja, syntes at dette her var en bra fyr 

og ikke noe å stusse på, og så kommer disse spørsmålene og kandidaten klarer ikke helt å svare 

på dem, blir veldig generisk, kommer ikke inn til konkrete ting. Det kan være at han ikke er 

vant til å prate, komme med eksempler, jeg vet ikke, men uansett hvor hardt vi prøvde å myke 

han opp til å si ... Det er fine ideer men hva har du gjort innenfor initiativansvarlighet eller 

forretningsutvikling, han hadde mer vanskeligheter til å komme til kjernen av det da, og det 

svekker jo litt troverdighet hvis man kan si det på den måten. Men det var også sånn 

konstruktivt samarbeid, det var liksom litt ting som falt igjennom da, i historiene og de 

fortellingene som kom ut der, hvor andre var sterkere. Så ja, det har jo vært utslagsgivende, det 

er klart det. Det er veldig mange som klarer å fremstille seg selv veldig bra når de får snakke 

fritt og egentlig for presentere seg selv men når de blir stilt litte grann opp mot veggen så klarer 

de ikke helt å reflektere, gjenspeile det de sa første gang da, første intervju. Så jeg vil absolutt 

si at det har hjulpet oss å selektere ut. (rekrutterer, Privat) 

 

Et lignende eksempel har en av de tillitsvalgte fra den offentlige arbeidsplassen. Hun var med 

på alle de tre tilsettingene. Her forsøker intervjuer å komme nærmere inn på hvordan en 
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kandidat som hadde skåret lavt på konflikthåndtering, hadde handlet og reagert når han hadde 

kommet i en konflikt.  

 

Jeg har noen ganger fått bekrefta det inntrykket jeg hadde. Vi hadde for eksempel på han som 

ble nummer to i [den ene ansettelsesprosessen]. Det ble snakk om arbeidskonflikter, (…) for 

jeg mener at han skåra, at han holdt seg unna konflikter, synes jeg å huske. I hvert fall så blir 

han da spurt av [leder] da, «har du selv stått i noen konflikter?». Og da forteller han om en 

konflikt som var der han jobbet, men som ikke gjaldt ham. Han var ikke en del av den 

konflikten, men det gjaldt ansatte som jobba på den arbeidsplassen der han var leder. Og så 

sier [Leder] «ja, men nok en gang, har du stått i en konflikt? Altså hvordan reagerer du?» Det 

er jo sånn [Leder] er veldig god, for han sier «du som [Per]», hvordan reagerer du som [Per] 

når du kommer i en sånn.. og da svarer han nok en gang på den konflikten som han ikke var 

en del av, og når [leder]  prøver å utfordre han «ja, men når du må ta den samtalen om den 

konflikten, hvordan ...» så glir han unna gang på gang. Og det er jo et eksempel, for ut fra 

personlighetstesten virket det som om han holdt seg litt unna konflikter, og når da [leder] 

prøvde å borre på hvordan han håndterte det, så enten så forstod han det ikke, ellers så klarer 

han ikke å håndtere det. Jeg syntes det var en sånn, det bekrefta litt mer av det inntrykket da, 

at han holdt seg unna konflikter. (Tillitsvalgt 3) 

 

I refleksjonen rundt konflikthåndteringen kommer det frem at kandidaten ikke klarer å 

fortelle om en konflikt han har vært i, enten er det ærlighet eller forståelse og refleksjonsevne 

det skorter på. På denne måten ble det bekreftet at han ikke var riktig person for stillingen, da 

intervjuerne vet at en leder på denne arbeidsplassen må håndtere konflikter på en god måte, 

blant annet fordi det er sterke fagforeninger som vil gi motstand. I førstegangsintervjuer er 

historiene kandidatene kan fortelle om seg selv friere, og de har dermed bedre mulighet til å 

sette seg selv i et bedre lys. I andregangsintervjuet der man tar utgangspunkt i 

personlighetstesten er intervjuet mer satt og strukturert, og dermed får kandidatene mindre 

frihet til inntrykksstyring. Slik får intervjuerne, gjennom å bruke personlighetstest, mer 

informasjon om kandidaten som de opplever interessant for stillingen.  

 

5.3.2 Spørsmålene de ellers ikke ville stilt 

Vi har nå sett at personlighetstesten i hovedsak blir behandlet som et samtaleverktøy i 

ansettelsesprosessen. Refleksjonen rundt testen kan være utslagsgivende. Den gir en dypere 

samtale om temaer det ikke er så lett for intervjueren å komme inn på selv, samtidig er dette 
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temaer intervjugruppa vet at de ønsker å snakke med kandidaten om. Personlighetstesten 

åpner for disse vanskeligere spørsmålene.  

 

Rekrutterer i Offentlig opplever at personlighetstesten de bruker gir en dypere samtale:  

 

Jeg opplever at vi får en dypere samtale når vi bruker testverktøyene, det er der jeg synes 

verdien av å bruke testverktøy er da. (rekrutterer 1, Offentlig) 

 

Testverktøyenes verdi ligger i den samtalen, som kan komme inn på ting tilsettingsgruppa 

ellers ikke ville kunne spørre om. Rekrutterer opplever at de kommer dypere inn på 

kandidatens egenskaper og atferd, enn de ville gjort uten personlighetstesten. Rekruttereren i 

Privat reflekterer rundt et spørsmål om hva personlighetstesten kan bringe til prosessen:  

 

Hvis man ser det i et maktperspektiv, at personlighetstesten drar jo samtalen i en retning, og 

det ville kanskje være vanskelig for en leder eller bare en rekrutterer i seg selv å stille sånne, 

eller si sånne direkte ting om en person. Det kan jo nesten sies å brukes som et skjold for oss 

«det er ikke vi som sier det, det er testen som sier det», som på en måte gjør at kandidaten 

ikke har noe.. den må bare reflektere på det da. (rekrutterer, Privat) 

 

Testen kan være noe rekrutterer ‘gjemmer seg bak’, den forteller noe om kandidaten som er 

utenfor det intervjuer kan si noe om eller ha noen mening om. Den beskytter intervjuer i den 

sosiale settingen, og gir dem et frirom til å stille direkte spørsmål om kandidaten som kanskje 

ikke hadde vært passende i samme situasjon, uten denne testen og de resultatene som 

rekruttererne sitter med i hånden. Når vi ser på intervjusituasjonen som et sosialt møte 

mellom ulike individer, kan normen om å bevare hverandres verdighet stå sterkt (Goffman, 

2004). Derfor vil disse spørsmålene være vanskelige å stille uten testen. Det instrumentelle 

ved testen blir likevel prosessert gjennom samhandlingsordenen for å ta hensyn til 

kandidaten, og for ikke å skape ubehag eller svekke den andres respektabilitet.  

 

Samtalene rundt personlighetstestene gir en mulighet til å stille andre typer spørsmål enn 

intervjuere ville gjort uten. De får en mulighet til å hente opp eksempler på atferd som de 

kanskje ikke ville fått tilgang til uten personlighetstesten. Dette er en av grunnene til at 

informantene opplever at de får god nytte av personlighetstesten som samtaleverktøy.  
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5.3.3 Bekreftelse, «eye-opener» eller forståelse 

Tilbakelesingen av personlighetstesten skjer helt til slutt i lederrekrutteringsprosessen i 

Offentlig. Lederen har satt opp en fast plan for intervjuene i sine prosesser, og de skiller seg 

ut fra andre prosesser rekruttererne er med på. I løpet av intervjuet skal de gjennom en 

presentasjon av en case på 40 minutter og en samtale på 40 minutter før den siste halvtimen 

er satt av til tilbakelesing av testen. Lederen begrunner det slik:  

 

Jeg tenker at den delen av rekrutteringsprosessen hvor vi går i dypet på personlighetstesten, i 

mine prosesser så kommer det litt seint, og den skal da egentlig bekrefte, utdype eller gi meg 

en liten eye-opener på om det er noe jeg ikke har sett. (Leder, Offentlig) 

 

Lederen søker å bekrefte de inntrykkene han har fått i løpet av intervjuene. Samtidig er 

lederen åpen for en ‘eye-opener’, der han kan oppdage ting som han ikke har sett tidligere i 

prosessen. Et kjent psykologisk fenomen når mennesker skal ta beslutninger er at vi har 

lettere for å se ting som kan bekrefte de oppfatningene vi har, enn ting som motstrider dem 

(Kaufman & Kaufman, 2015, s. 229). I ansettelsesprosessen i Privat opplevde ansettende 

leder at testsamtalen ikke korrigerte noen av inntrykkene han hadde av kandidatene: «Den 

korrigerte ikke noe særlig av inntrykkene jeg hadde av kandidatene før testresultatet kom, 

men de bidro til å utvide forståelsen.» (Leder, Privat) 

Bekreftelsesfellen kan føre til feilslutninger hos ansettende leder (Kaufman & Kaufman, 

2015) samtidig er det mye annen informasjon lederne bruker som beslutningsgrunnlag. Hos 

denne lederen var det som trygget ham mest var spørsmål om faglig kompetanse som han 

fikk svar på gjennom case og spørsmål. I Offentlig var det også satt av mye tid til case, 

samtidig var leder opptatt av å se mennesket, og være trygg på at personen som skulle bli 

ansatt som leder ville forvalte ansvaret på en god måte.  

 

Personlighetstesten benyttes som samtaleverktøy er det tydeligste svaret på spørsmålet om 

hvordan personlighetstester brukes i ansettelsesprosessen. Dette stemmer med det Præsteng 

(2010) fant i sin masteroppgave. Både den private og den offentlige organisasjonen er klare 

på den største fordelen med å bruke en personlighetstest i ansettelsesprosessen er at den er et 

utgangspunkt for en samtale der intervjugruppa kan grave dypere inn i kandidatenes 

egenskaper og hvordan de håndterer situasjoner og handler med utgangspunkt i de 

egenskapene som står tydelig frem, eller som er de viktige for den stillingen informantene 

skal ansette til. Det er på denne måten informantene opplever at personlighetstesten 



 62 

nyttiggjør seg i prosessen. Dermed må vi se på denne ansettelsesprosessen som en sosial 

prosess, der det instrumentelle i personlighetstesten ikke blir vektlagt i særlig grad. 

Intervjuerne gir uttrykk for at de ønsker å bli bedre kjent med kandidaten og dens jobbatferd, 

gjennom samtalene som testverktøyet legger til rette for. Testresultatene fremstår som lite 

viktig, så lenge kandidaten kan reflektere rundt de skåren og påstandene som følger av 

rapporten. Ved å søke bekreftelse, på det man har sett tidligere i prosessen, med 

personlighetstesten, vil man kunne risikere feilslutninger. 

 

En forklaring på hvorfor testene benyttes som samtaleverktøy er at ansettelsesprosessen er en 

sosial, og ikke en prediktiv prosess. Her er det samhandlingsordenen som er primær, og den 

kan stå sterkt i intervjuernes møte med kandidatene. Og selv om testene er instrumentelt 

fornuftige, kan de ikke brukes i sin rene instrumentelle forstand, enda de ville virket mer 

rettferdige for kandidaten, fordi samhandlingsordenen prosesserer de instrumentelle 

anliggende, altså det å skulle velge ut den beste kandidaten for jobben. I disse ansikt-til-

ansikt-møtene, som intervjusituasjonen er, er det en orden der reglene for interaksjonen er 

satt, gjennom en normativ konsensus om å bevare hverandres verdighet. I interaksjonen vil 

intervjugruppa forsøke å skaffe seg opplysninger om kandidaten, som kompetanse, 

pålitelighet og kandidatens syn på seg selv, gjennom kandidatens presentasjon av seg selv, og 

dermed blir det instrumentelle prosessert gjennom samhandlingsordenen.  

 

5.3.4 Opplevelsen av testene som objektive verktøy 

I bakgrunnskapittelet har vi sett at psykometriske tester kan bidra som objektive verktøy i 

ansettelsesprosessen. Når man har faste kriterier, reduserer man bruken av skjønn og 

fortolkninger, og oppnår dermed i større grad en lik behandling av søkerne. Prosessen blir 

med andre ord mer rettferdig. Jeg spurte derfor informantene om hva de tenkte om 

objektivitet i disse prosessene. Svarene her var litt sprikende, men datamaterialet tyder på at 

selv om informantene mente at objektivitet er lurt å tilstrebe, ville ikke personlighetstesten 

nødvendigvis bringe med seg objektivitet i noen særlig grad.  

 

En av de tillitsvalgte i Offentlig var opptatt av at det var viktig å tilstrebe objektivitet i 

seleksjonsprosessen. Han nevner at det å ha kriterier som man kan vurdere kandidatene opp 

mot er viktig for å ha en god prosess, og at man må legge til side alle subjektive, personlige 

vurderinger, videre utdyper han:  
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(…) Så det er å prøve å holde hodet kaldt og objektiviteten så høy som mulig, sånn at ikke du 

legger andre ting enn det faktiske faglige, og kvalifikasjonene da, men du må jo være 

personlig egna også, så må ikke glemme det helt. Det må være en objektiv og saklig vurdering 

om personen er egna i forhold til utlysningsteksten og de behova stillingen krever. (tillitsvalgt 

1) 

Selv om det er en tanke om å tilstrebe objektivitet i prosessen i tilsettingsgruppa viser dataene 

i analysen at det er en skepsis til om testene kan fungere som et slags objektivt verktøy i 

Offentlig:  

Jeg tenker at objektivitet finnes ikke, da. Jeg tror den er så objektiv som vi kan få til, men vi må 

være veldig bevisst på at det er den ikke. Det er klart det, at den har også noen verdier i bunn, 

og den OPQ-en er ikke et verktøy for offentlig sektor for eksempel, den er jo et 

sektoroverspennende verktøy (rekrutterer 2, Offentlig) 

 

Rekrutterer henviser her til at verktøyet kan benyttes i både privat og offentlig sektor, og at 

hun opplever at noen av spørsmålene er tilpasset privat mer enn offentlig sektor. Derfor kan 

det for det første virke fremmedgjørende for søkerne hos dem, og for det andre kan skårene 

bli lavere eller høyere enn forventet. Et eksempel hun viste til var at hun hadde registrert at 

nesten alle som søker jobb hos dem ikke hadde konkurranseinstinkt. Selv om kandidaten selv 

opplevde å ha noe konkurranseinstinkt, er de ikke ‘konkurransejagere i jobb’. På denne måten 

opplever hun at verktøyet i seg selv ikke er objektivt. Kollegaen opplever objektiviteten i 

testen på en annen måte:  

 

Det er objektivt i utgangspunktet, og så tenker jeg at det blir fort subjektivt i måten du bruker 

det på. Og det er også grunnen til at jeg er veldig skeptisk til å dele ut disse lederrapportene til 

lederne på forhånd, og jeg er veldig opptatt av å si at dette har en begrenset verdi. (rekrutterer 

1, Offentlig) 

 

Rekrutterer mener at testen i seg selv er laget som et objektivt verktøy, men rekrutterer 

opplever at hvordan man benytter den vil påvirke om den til slutt vil være objektiv eller 

subjektiv. Når rekrutterer ikke legger vekt på testens resultat, eller har klare kriterier, vil 

rapporten man får ut av testen heller åpne for en samtale der kandidaten deler sine 

oppfatninger av seg selv og opplevelse av egen atferd og personlighet. Samtidig vil man da 

også åpne for intervjugruppas oppfatninger, tolkninger og vurderinger av det kandidaten 

forteller om. Rekrutterer begrunner sin skepsis til å gi ut lederrapporten som genereres fra 

testresultatet med en tanke om at leder da vil behandle resultatene på en måte som ikke passer 
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til hennes oppfattelse av hvordan testen skal benyttes.  En av de tillitsvalgte uttrykte en 

skepsis til tester, fordi han ønsker at arbeidsplassen skal ha et mangfold, og han frykter at 

testene skal skape et samfunn og et miljø der bare de beste når toppen, og han tenker at tester 

vil kunne muliggjøre dette. 

 

Jeg ønsker jo et mangfold av typer, og hvis du skal prøve å finne den perfekte typen i alle, jeg 

ønsker jo at vi skal være et mangfold av forskjellige typer mennesker i forskjellige stillinger, 

jeg. Og da kan jo en sånn test virke.. altså gjøre det homogent da, skal vi ha en type menneske 

som vi skal ha i dette her, ikke sant, og det er det supermennesket der, da blir jeg skeptisk ikke 

sant. (Tillitsvalg 1) 

 

Den tillitsvalgte er opptatt av å finne ‘den gode medarbeider’, fremfor ‘supermennesket’.  

Han opplever at arbeidsplassen trenger forskjellige typer mennesker, og at testene ikke vil 

kunne fange kompleksiteten i atferd.  

 

Som vi har sett i litteraturkapittelet vil man ved å gjøre en grundig jobbanalyse kunne 

bestemme kriterier som er viktige for jobben. Kandidaten trenger dermed ikke å skåre høyt på 

alle egenskaper, men å vise at hen innehar de egenskapene som er viktige for å gjøre en god 

jobb i akkurat denne stillingen. Den tillitsvalgte poengterte i løpet av intervjuet at det er 

viktig å gjøre nettopp dette, å skape et fundament som de kan bygge på når de skal ansette en 

ny leder, som gir gode kriterier for hva man ønsker av kandidaten. Dette vil gi klare 

retningslinjer for de egenskapene de ønsker at en leder skal ha i akkurat den stillingen og slik 

kan testene gi en mer rettferdig og objektiv vurdering av kandidater, det vil hjelpe til å unngå 

forskjellsbehandling av ulike typer mennesker.  

 

I Privat opplever rekrutterer at testresultatet kan bidra til å se på kandidaten på en annen 

måte, hvis man opplever det vanskelig å gjøre en vurdering av kandidaten. På den måten kan 

testen kanskje hjelpe intervjuerne til en mer objektiv vurdering:  

 

Det kan være en pekepinn, det kan være greit å zoome litt ut da, hvis man sitter der og har det 

litt vanskelig med å gjøre seg en oppfattelse. Så får man jo ut et sammendrag med de ulike 

fordelingene, og da er det noen ganger greit å zoome ut og se på de faktiske svarene her: ‘så 

svarer han sånn og sånn og sånn. Er det noe som er bra, eller er det negativt? Eller vil han ha 

noen vanskeligheter med stillingen, eller vil det tilføye noe mer?’ Så sånn sett kan det hjelpe 

oss å være mer objektive. Men så legger man jo mye subjektivitet inn i disse skårene, og man 
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kan tolke disse påstandene veldig forskjellig, fra kandidat til kandidat, som vil dra det i litt 

andre retninger. Så hvor objektiv man kan være med dem? (rekrutterer, Privat) 

 

For rekruttereren kan det være nyttig å se kandidaten fra utsiden, og ikke bare gjennom egne 

vurderinger av det som er blitt sagt i intervjuet. Det kan gi en pekepinn på om kandidaten vil 

fungere godt eller ha noen vanskeligheter med stillingen. Testene oppleves likevel ikke som 

objektive, fordi påstandene i testrapporten kan tolkes ulikt blant deltakerne i intervjuet og 

subjektive oppfatninger om kandidaten og kandidatens fremstillinger av seg selv vil likevel 

være viktig, som vi har sett tidligere.  

 

Et poeng rekrutterer trekker frem er at testene gir en standardisering av 

annengangsintervjuene: «hvis man kan knytte det på tre knagger, så er det standardisert, 

rettferdig og et samtaleverktøy» (HR, privat). Det betyr at kandidatene vil få de samme 

spørsmålene, og slik vil prosessen oppleves som mer rettferdig, både for intervjuerne og for 

kandidatene.  

 

De har hatt et førstegangsintervju, og så aner ikke vi egentlig hva de har snakket om. De har 

jo et skjema som vi gir ut til lederne, og vi håper jo at de aller fleste bruker det, men vi har 

ikke noe kontroll på at de faktisk bruker det. Og da er det veldig greit, at i hvert fall når vi 

kommer til siste leddet at det blir gjort standardisert da. 

 

Intervjuet blir semistrukturert, men har en mal som intervjuerne tar utgangspunkt i når de 

stiller spørsmål. På denne måten bidrar testene med en struktur til prosessen. Denne 

strukturen der alle søkere får de samme spørsmålene, kan bidra til en mer rettferdig prosess i 

Privat.  

I Offentlig er det satt av en halvtime helt i slutten av andregangsintervjuet til tilbakelesing av 

testen. Rekrutterer som har vært med på flest av lederrekrutteringene i denne delen av 

organisasjonen, forteller at hun sniker inn spørsmål i løpet av den frie samtalen. Den siste 

halvtimen benyttes heller til å fortelle og gi informasjon om testen. Det er dermed ikke gitt at 

de spørsmålene som blir stilt rundt testen er de samme, samtidig er det to tillitsvalgte med 

som skal sikre at prosessen er rettferdig, at alle kandidatene får de samme spørsmålene og 

behandles likt. På denne måten forsøker Offentlig å sikre lik behandling av kandidatene på en 

annen måte enn ved bruk av testverktøy.  
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Slik informantene oppfatter det, kan testene brukes på måter som gjør de mer objektive eller 

subjektive. Det å kunne ‘zoome ut’ og se på skåren i beslutningsprosessen kan være til hjelp, 

og gi et bilde på om kandidaten vil mestre arbeidsoppgavene eller få vanskeligheter, blir det 

sagt i Privat. Samtidig er det en vurdering av kandidatene på bakgrunn av deres forståelse av 

seg selv som gjerne blir vektlagt, slik vi har sett tidligere i analysen. Intervjuer kan likevel 

gjemme seg bak objektiviteten i testverktøyet. Når de stiller spørsmål rundt resultatene vil de 

ikke trenge å stå for de utsagnene som kommer med rapporten. Et mål om en rettferdig 

prosess blir muliggjort i praksis på forskjellige måter i Offentlig og Privat, der testbruken ser 

ut til å bidra til dette i Privat.  

 

5.3.5 Troverdighet er viktig 

I løpet av intervjuene så jeg at informantene var opptatt av troverdigheten i svarene på 

personlighetstesten. I rapporten som kommer ut med testskåren er konsistensen i svarene 

med. Denne skalaen kan si noe om hvor ærlig kandidaten har vært i sine svar på testen, og 

kan også antyde om kandidaten vil kjenne seg igjen i skåren på de ulike 

kompetanseområdene. Når det skal bygges en relasjon, er det ønskelig at den blir bygget på 

tillit, ærlighet og troverdighet. Det er et behov i intervjugruppa for å kunne tro på kandidaten, 

at det ikke skal være diskrepans mellom hvordan kandidaten fremstiller seg selv som person, 

og hvordan hen svarer på testen.  

I lederprosessen i Offentlig er dette ofte det eneste resten av intervjugruppa får vite om 

resultatene av testen før intervjuet. For lederen er også dette det viktigste av resultatene: 

 

Det viktigste når man gjør en (personlighetstest), og det har jeg ikke tenkt så veldig mye på, 

men jeg tenker at noe av det jeg legger mest vekt på er om de har svart konsistent eller ikke. 

For det synes jeg også sier mye om deres personlighet da. (…). Jeg antar at de er såpass 

vitenskapelige og godt bygd opp at når de gir et resultat på konsistens, så viser de faktisk 

konsistens. Og at det å ha en rimelig høy skår på det å ha vært troverdig i måten man svarer 

på, det er i seg selv viktig informasjon, tenker jeg. For hvis du skårer lavt på den konsistensen 

så lukter det av taktikkeri, at man gjerne vil prøve å fremstå som noe annet enn den man er.  

(Leder, Offentlig) 

 

Dette er som nevnt ofte det eneste rekruttererne tar opp med tilsettingsgruppen før 

andregangsintervjuet. Lederen synes denne skåren sier mye om personligheten, og det er 

dette han legger mest vekt på når det kommer til testen. Kandidaters forsøk på fremstå som 
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noe annet enn man er, kan fanges opp i testene og påvirke konsistensen. Dette er også noe av 

det leder i Privat legger merke til, når han ser på rapporten. «Hvis de skårer veldig dårlig på 

noe, eller skårer manipulerende, du ser at de manipulerer, da vil det være en varsellampe 

tenker jeg.» (Leder, privat). Dette er den ene tingen når det kommer til testresultatet som 

denne lederen mener kunne være avgjørende for den beslutningen som ble tatt.  

 Troverdighet i hvordan kandidatene svarer på testen, er viktig for lederne her. I en 

ansettelsesprosess som en sosial prosess, er det som vi har sett viktig å dele troverdig 

informasjon, begge veier, slik at behovene til begge parter kan møtes og for at det kan bygges 

en relasjon mellom kandidat og leder som kan vare i et eventuelt ansettelsesforhold. 

 

5.3.6 Makten i samhandlingen 

I intervjusituasjonen er mange kandidater spente og usikre. Det ligger kanskje i ordene at 

arbeidsgiver kan gi arbeid og at arbeidstaker får arbeid, allerede her fremstår maktforholdet 

ulikt. I sosiologien er vi opptatt av hvordan makt inngår i relasjoner, hvordan den fordeler seg 

og hvordan den utøves i de sosiale relasjoner. Hvordan makten fordeler seg og hvordan 

intervjuerne utøver denne makten, er derfor et spørsmål som kan si noe om hvordan 

personlighetstestene brukes i seleksjonsprosessen.  

 

Jeg vil først skissere hvordan de to perspektivene på seleksjon fordeler makten i 

utgangspunktet, og hvordan man kan anta at personlighetstesten vil virke på maktfordelingen. 

Det prediktive perspektivet ser på ansettelsesprosessen kun fra arbeidsgivers ståsted, og gir 

på denne måten full makt til arbeidsgiveren i seleksjonen. Samtidig kan man tenke seg at 

personlighetstesten ved å være et objektivt verktøy, kan avløse noe av den makten som ligger 

i subjektive vurderinger hos den som skal ta seleksjonsbeslutningen. Dermed vil 

personlighetstesten kanskje virke utjevnende som et instrumentelt verktøy med klare kriterier 

som er satt på forhånd. I en sosial prosess ser man for seg at maktbalansen kan være skjev 

enten den ene eller den andre veien ettersom det er kjøpers eller selgers marked, eller den kan 

være jevnt fordelt. I den sosiale prosessen kan personlighetstesten gi en skjevfordeling der 

intervjugruppa sitter med informasjon som ikke kandidaten har tilgang på i 

intervjusituasjonen. Da jeg spurte om hva informantene tenkte om maktbalansen i prosessen, 

var de aller fleste klare på at maktbalansen var skjev. En av de tillitsvalgte beskriver 

situasjonen slik:  
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I intervjuprosessen i utgangspunktet, der er det et veldig skeivt maktforhold, så godt som 

alltid, for der kommer det en person som vil ha en jobb og så sitter det fire stykker som «hva 

kan du tilby meg?» ikke sant, så der er jo maktforholdet skeivt i utgangspunktet. (Tillitsvalgt 

3) 

 

Når arbeidsgiver kan tilby en jobb, vil de også ha makt til å få kandidatene til å gjennomføre 

personlighetstesten. Kunnskapen de får gjennom denne, gir makt i intervjusituasjonen til å 

styre samtalen. Denne kunnskapen har ikke kandidaten selv. Dermed ville testbruken gjøre 

maktbalansen skjevere, mente de:  

 

I starten da, så sitter du jo med informasjon om en person som den personen ikke har 

informasjon om seg selv. Du vet ikke hvordan du har skåra på den testen ... for det er ofte at 

den personen ‘ååh, nå er jeg spent’. For det er jo et maktforhold, kunnskap skaper et 

maktforhold. (Tillitsvalgt 2) 

 

For å utjevne denne maktbalansen forsøker de ansatte å gjøre intervjusituasjonen litt 

hyggeligere. Ved å løse opp stemningen med humor og småprat, ønsker de å gjøre 

intervjusettingen litt enklere for kandidatene:   

 

Jeg tenker at måten vi gjennomfører intervjuene på med litt sånn lett og ledig, jeg er veldig 

opptatt av at folk skal slappe av, oppleve at de er altså bekvemme, og det får vi mange 

tilbakemeldinger på, at det er en god atmosfære, det er oppleves trygt og godt å være her, og 

det har vi fått mange tilbakemeldinger på, så da tenker jeg at der lykkes vi på et vis, da 

(rekrutterer 1, Offentlig) 

 

Dette kan forklares med at intervjuet er en sosial situasjon der samhandlingsordenen råder der 

det oppstår en normativ konsensus om å beskytte deltakerne. Derfor samarbeider intervjuerne 

om å få intervjuet til å oppleves trygt og bekvemt, både for hverandre og deltakerne. Dette 

trumfer den instrumentelle bruken av testene.  

 

Selv om de fleste opplever at maktbalansen er skjev i intervjusituasjonen, understreker 

lederne både i Privat og i Offentlig at kandidaten også har en makt, de har mulighet til å velge 

sin egen arbeidsgiver.  
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Det er også sånn tenker jeg, at det er et maktforhold som går andre veien, fordi at en 

som søker en jobb har faktisk også på et vis mulighet til å velge sin arbeidsgiver. Hvis 

en søker sitter på et intervju og tenker «han eller hun kan ikke jeg jobbe for», så kan 

man trekke seg eller si nei. Og det er klart at det kan høres litt småkynisk ut, men jeg 

tenker at det er sånn det er og kanskje spesielt i sånne stillinger her, så mener jeg at de 

burde gjøre det. (…) Så sånn sett så er det jo et maktforhold som gir den som søker 

også en makt (Leder, offentlig) 

 

Kandidaten og arbeidsgiveren kan vurdere egnethet for den andre, med utgangspunkt i den 

informasjonen som de har fått i løpet av prosessen. Man tenker seg i både sosial prosess-

perspektivet og i tilpasningsperspektivet at begge parter skal finne en god match for 

arbeidsforholdet, og derfor vil kandidater selvselektere ut, om de ikke er fornøyd med den 

informasjonen de har fått. Maktbalansen vil kunne påvirkes av om det er kjøpers eller selgers 

marked, om kandidaten trenger jobben, eller om arbeidsgiver er avhengige av å få tilsatt noen 

i stillingen.  

 

I dette avsnittet har vi sett at personlighetstesten, oppleves å gjøre maktbalansen skjevere i 

informantenes øyne. Det å sitte på informasjon om en kandidat som kandidaten ikke har 

tilgang til, gir arbeidsgiversiden makt til å styre samtalen i den retningen de ønsker. 

Samhandlingsordenen kan forklare hvorfor intervjuerne forsøker å utjevne maktbalansen med 

god stemning og trygghet.  

 

Sosial prosess-tilnærmingen vektlegger at kandidaten vil velge en jobb der de kan trives. 

Kandidatene til lederstillingene vil være attraktive arbeidstakere, og de ansettende lederne i 

både Offentlig og Privat understreker at kandidatene har mulighet til å velge sin egen 

arbeidsgiver. Hvis de opplever at det ikke er en god match, kan de selvselektere ut om de 

opplever at prosessen ikke står til deres forventninger.  

 

I løpet av analysen og bearbeidingen av teorien som ligger til grunn for analysen, blir det 

tydelige at det er noe mer enn det som ligger i organisasjonen, diskursen og den overordnede 

maktbalansen, det er noe i intervjuet, i situasjonen disse menneskene er i, som gjør at 

personlighetstesten blir brukt slik den blir. Det er ikke nødvendigvis rasjonalitet som ligger 

bak. Det ser ut til at samhandlingsordenen legger føringer for hvordan personlighetstesten 

oppleves å kunne brukes for rekruttererne og intervjugruppa. Den sosiale samhandlingen er 
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styrt av interne normer om hvordan man skal respektere den rollen andre har inntatt og sørge 

for å opprettholde eget og de andres ansikt. Samspillet i det sosiale møtet blir derfor veldig 

viktig. Et eksempel på at akkurat samspillet i intervjusituasjonen er viktig, finner vi i 

samtalen med ansettende leder i Offentlig. I tilfeller der det ikke er interne søkere, pleier 

leder å samle ledergruppa i den delen av organisasjonen der de skal ansette en ny leder. 

Under deler av andregangsintervjuet er disse med: 

 

(…) til et annengangsintervju tar jeg med meg to eller tre fra den ledergruppa som [nytilsatt 

leder] skal lede til annengangsintervjuet, og så lar jeg de stille spørsmål. Da får jeg også 

tilleggsinformasjon knytta til hvordan en mulig leder samhandler med det som skal være 

vedkommendes nærmeste medarbeidere. (…) disse er ikke med på personlighetstesten, og de 

får ikke del i mine erfaringer eller mine inntrykk fra førstegangsintervjuet. Så det er kun for at 

de i ledergruppa kan få lov til å utforske det den kandidaten har svart, og for å observere 

hvordan den dialogen er. Da er det påfallende, og det var veldig tydelig her hvordan den 

samtalen her fløyt så levende og bra med han som blir leder, men med en annen kandidat som 

også var veldig flink og svarte veldig bra. Men det er også et typisk eksempel på at jeg syntes 

han ble for lærebokorientert da, så var det mye mer stotrende dialog etterpå. De visste ikke 

hva de skulle spørre om og det ble mye mer klønete på alle mulige måter. Det handler om at 

han første viser mye mer av seg selv, og er mye mer personlig i tilnærmingen sin til de svara 

her. (leder, Offentlig) 

 

Det ansettende leder synes er viktig her er hvordan samtalen flyter i løpet av intervjuet. Med 

kandidaten som fikk stillingen, fløt samtalen godt med de fremtidige kollegene. 

Samhandlingen med den andre kandidaten var vanskeligere med ledergruppa. Når 

kommunikasjonen blir omtalt som «klønete», forstår vi at her klarer ikke gruppa å 

opprettholde samhandlingsordenen. Det blir derfor ubehagelig for dem å skulle opprettholde 

samtalen. På samme måte som at intervjupanelet prøver å lage god stemning for å gjøre det 

bedre for kandidaten, forsøker ledergruppa her å holde samtalen gående for å skåne både eget 

ansikt og kandidatens ansikt. I tilfeller som disse eksemplene, der kandidaten ikke klarer å 

styre inntrykkene av seg selv på en slik måte som samhandlingen krever, vil det være 

vanskelig å opprettholde samhandlingsordenen. Dermed vil ikke «portvokterne» kunne slippe 

kandidaten inn.  

 

 

 



 71 

5.3.7 Diskursen og kunnskapen om personlighetstester 

For å forstå hvordan personlighetstesten brukes i seleksjonsprosessen må vi se på hvordan 

diskursen om personlighetstesten produseres, reproduseres og normaliseres. Hvordan den 

benyttes, er opp til rekruttererne som er sertifisert som testbrukere. Hvordan diskuterer de 

tetsbruken? Og hvor får de kunnskapen sin fra? Dette er spørsmål som kan hjelpe til med å 

svare på hvordan personlighetstestene blir brukt, som en del av ansettelsesprosessen.  

 

I en organisasjon, vil de som har kunnskap om et felt være de som råder over diskursen. I 

tilfellet personlighetstester i rekrutteringssammenheng, er det i hovedsak de som jobber med 

rekruttering som har kunnskapen om personlighetstestene, det er derfor hos rekruttererne 

diskursen om personlighetstester starter i organisasjonen.  

Som lederen i Privat sier,  

 

«det krever noe av mottaker, altså de som leser resultatene, for å bruke den konstruktivt med 

kandidaten (…) du må liksom vite hvordan du skal bruke den, (…) den krever kompetanse for 

å bruke det» (leder, Privat). 

 

Å benytte seg av tester krever kompetanse. I tidligere tider var det psykologer som 

gjennomførte og analyserte personlighetstester. Selv om det nå blir analysert automatisk og 

generert rapporter rekruttererne bruker, bør man både ha kunnskap om testene, men også om 

hvordan de skal forstås og snakkes om med kandidaten. Det er derfor rekruttererne har vært 

på kurs og tatt prøver, før de kan bli sertifisert og dermed bruke testene i intervjusituasjoner. I 

tillegg har de gjort seg en del erfaringer i sin praksis, som har hatt betydning for hvordan de 

har valgt å gjennomføre ansettelsesprosessene med personlighetstester, og hvilke meninger 

de har gjort seg opp om testenes egenskaper og nytte. Slik har denne kompetanseutviklingen 

blitt gjenstand både for utvikling av instrumentelle og kunnskapsbaserte, men også normative 

oppfatninger av hvordan de gjennomfører prosessen.  

 

5.3.8 Oppdatering av fagkunnskap og faglige diskusjoner 

I Privat forteller rekrutterer at han forsøker å følge med på hva som beveger seg innenfor 

fagmiljøet. Han er relativt nyutdannet og har tilgang til fagartikler i tidsskrifter fra Scholar og 

leser om hva som rører seg innen trender i rekruttering:  

 



 72 

Jeg prøver å henge med, (…) men det er jo nettopp det med å ha tida da til å oppdatere seg 

selv. (…) Jeg prøver jo å titte litt i disse tidsskriftene, Scholar.. (rekrutterer, Privat) 

 

Gjennom utdanningsinstitusjonen har rekrutterer et alumniprogram, som gir tilgang til 

fagartikler. Han bruker også fagbøker, men å holde seg oppdatert er tidkrevende, så for 

rekruttereren blir det en månedlig sjekk innom fagstoff: 

 

(…) så det blir mer en månedlig check-in, er det noe nytt som har skjedd, er det noen nye 

trender, men det blir jo også mye trendbasert, det er ikke nødvendigvis empirisk forskning 

som er det man sjekker opp. (rekrutterer, Privat) 

 

Her får rekrutterer innblikk i hva som rører seg av trender innenfor rekruttering. Dette kan vi 

knytte opp mot det ny-institusjonelle perspektivet, der man ser for seg at nye trender som 

rører seg i organisasjonens omgivelser er noe virksomheten må forholde seg til. På 

avdelingen diskuteres rekrutteringsprosessen ofte:  

 

Vi diskuterer med avdelingen, spesielt jeg som er ny da, tar jo opp sånne kanskje 

spørsmål de tenker er veldig elementære, som de bare.. Men noen ganger har det 

kommet til det gode og, og at man har stilt de spørsmålene på nytt, så det er jo 

løpende dialog hver dag om hvordan vi gjør rekrutteringsprosessen og hva vi gjør og 

hvordan vi gjør det, hvorfor vi gjør det, hele tiden prøve å se på forbedringer. Det.. 

fordi det er jo ikke bra nok, uansett hvor skreddersydd vi føler ting er, så viker det på 

noen områder, og så det er alltid en faglig diskusjon og vi prøver å holde oss 

oppdatert, og det er derfor de også har sendt meg på kurs og sånn for det er tilfeller 

der det har kommet opp noe nytt (rekrutterer, Privat) 

 

Her ser vi at organisasjonen legger opp til at rekruttereren skal få mulighet til å tilegne seg 

mer og ny kunnskap om seleksjonsprosessen. De forsøker å holde seg oppdatert på 

fagområdet sitt. Ettersom de får mer kunnskap, og stiller spørsmål ved praksisen sin, kan vi 

regne med at diskursen rundt tester vil endre seg gradvis, sammen med rekrutteringspraksisen 

i organisasjonen. De har et uttrykt mål om å stadig gjøre endringer, som kan gjøre 

rekrutteringsprosessen bedre.  
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Rekruttererne i Offentlig opplever at det er lite tid til å oppdatere seg på faglitteratur, de har 

ikke kapasitet til dette i arbeidshverdagen.  

 

Intervjuer: Oppdaterer du deg på faglitteratur?  

 

Rekrutterer: altfor lite, jeg skulle nok lest mer, jeg leser noen ganger, men jeg vil jo tenke at 

det er noe jeg burde ha ... Men det er igjen tida da, jeg holder på med studier og vi har et sånt 

felt hvor vi skal håndtere alle baller, så det er for lite tid til det. Vi har vel snakket om at vi 

kanskje skulle hatt en oppfriskning sammen, altså med OPQ-testinga (rekrutterer 1, 

offentlig) 

 

 I tillegg til rekruttering, har de også mange andre arbeidsoppgaver i den store 

organisasjonen. De har vurdert å ta en oppfriskning på testverktøyet sammen, men de skal 

snart inn i en endringsprosess, som innebærer at de ikke vet hvordan rekrutteringen vil foregå 

i fremtiden. De har derfor valgt å utsette dette, til de vet mer om hvilke rutiner de skal 

opprettholde og om de vil komme til å fortsette å bruke personlighetstester. 

 

5.3.9 Diskursen 

I Offentlig har personlighetstester blitt brukt i ansettelsesprosesser siden midten av 90-tallet. 

Testene er derfor svært innarbeidet i kulturen. Tidligere var det en del motstand, forteller 

informantene, men nå virker det som at de er ansatte enige om at det er et nyttig verktøy i 

ansettelsesprosessen. Det har vært endringer i bruken av testene, da de tidligere hadde mer 

fokus på testskåren, er de som er sertifisert nå mer komfortable med en egen måte å jobbe 

med testene på. Dette kan passe godt med logikken om passende atferd, der menneskene i 

organisasjonen tar med seg egne verdier og interesser inn i organisasjonen, strukturen 

utvikler seg som en naturlig tilpasning til nye situasjoner, nye mønstre oppstår og gamle 

oppløses. Rekruttererne forteller at de har funnet en måte de er bekvemme med å bruke 

personlighetstesten, og diskursen om bruken har endret seg i organisasjonen med dette. På 

avdelingen diskuterer de for å kunne ‘stå stødig’ i den formen de har valgt å ha på sin 

ansettelsesprosess: 

 

Vi har mye faglige diskusjoner vi sammen om tema, og bruker en del til å stå stødig i at vi 

benytter dette her da. Men jeg tenker at det er mye vi ikke bruker, og mye vi sikkert kunne 

utnytta bedre, men det funker i hvert fall. (rekrutterer 1, Offentlig) 
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Rekruttereren tenker at det er ting de kunne endret i prosessen, men opplever likevel at den 

fungerer, i det kan vi regne med at de finner gode kandidater og nyansatte, uansett om det er 

endringer som kunne gjøres i prosessen. Det ser ikke ut til at diskursen rundt 

personlighetstesten og ansettelsesprosessen er i endring nå, den ser ut til å være mer ‘satt’ enn 

i Privat. Rekruttererne er trygge og komfortable med måten de bruker testen og gjennomfører 

prosessen på, selv om den ikke ‘er etter boka’ 

 

Det er ikke sikkert vi gjør det helt etter boka, som sagt, men vi har funnet en måte som vi er 

bekvemme med å gjøre det på, og det er egentlig det jeg tenker er, ja, veldig lite opptatt av 

fasitsvaret (rekrutterer 1, Offentlig) 

 

Diskursen i Offentlig viser en skepsis til å legge for mye vekt på resultatene av en 

personlighetstest. Dette er ikke fasitsvar, dette er en setning som går igjen i de fleste 

intervjuene i Offentlig. Et eksempel på dette kommer fra en av de tillitsvalgte: 

 

Tillitsvalgt: «En vet jo veldig godt at det ikke er noen fasit, det er vi veldig klar over og veldig 

drilla på. (…)» (tillitsvalgt 3).  

 

Intervjuer: Hvem er det som driller dere på dette, og hvorfor?  

 

Tillitsvalgt: Det er jo personalavdeling som er sertifiserte. Det sier de hver gang, at for det er 

jo, hvis du skal si «du er sånn», altså det kan jo handle om bare settinga du sitter og svarer. 

Blir du avbrutt, har du krangla med ungene dine rett før du tar testen, altså det er så mange… 

Og derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til at dette her er ingen fasit, men det er en måte 

å starte en samtale på, sånn som jeg ser det (tillitsvalgt 3) 

 

Den tillitsvalgte viser til at det er de som er sertifiserte testbrukere som gjør de resterende i 

intervjugruppa oppmerksomme på feilkilder til testene. Rekruttererne har vært på kurs og 

antakelig lært om ulike bias og feilslutningsmekanismer. Denne kompetansen de har tatt med 

seg, om hva som kan gjøre at resultatene kan påvirkes, gjør dem mer kritiske til testskåren og 

hva den kan si noe om. I løpet av samtalene med intervjugruppen, kom det frem mange måter 

testskåren kunne påvirkes på.  
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Foucault skriver om hvordan kunnskap og makt har et gjensidig forhold, og rekruttererne er 

eksperter på personlighetstesten i organisasjonen. Dermed har de kontroll på hva som er den 

gyldige oppfatningen av virkeligheten, og kan i stor grad bestemme hva som er riktig og ikke 

riktig innenfor sitt fagfelt i organisasjonen. Denne diskursen gjentas og reproduseres i 

samtaler med de andre i tilsettingsgruppa og kandidatene, og normaliseres gjennom disse 

gjentakelsene. I denne organisasjonen er diskursen at personlighetstesten ikke er fasit, og at 

det er mange ting som kan påvirke hvordan kandidaten skårer på testen.  

 

 

I Privat synes det å være et større fokus på faglig oppdatering, og å ha en kontinuerlig 

vurdering av prosessen, som kan føre til små endringer i den praktiske bruken av tester og 

andre elementer i ansettelsesprosessen. Her stilles det spørsmål ved forhold som kanskje ikke 

fungerer optimalt.  

 

Nå har vi sett på hvordan diskursen om personlighetstesten produseres, reproduseres og 

normaliseres i virksomhetene. Begge steder ser de på personlighetstesten som et 

samtaleverktøy. I Privat er diskursen blant rekruttererne i stadig endring, med oppdatering på 

trender og ny forskning på feltet får rekrutterer ny kunnskap som han kan ta med seg inn i 

organisasjonens diskurs og praksis. I Offentlig er diskursen normalisert og stabil. 

Rekruttererne diskuterer i avdelingen for å være trygge på den praksisen de har, og diskursen 

viser seg i alle intervjuene med intervjugruppa i at testresultatene ikke er fasit, og har 

begrenset verdi.  

 

5.4 Oppsummering av kapittelet 

Det teoretiske rammeverket gir oss verktøy til å forstå hvordan personlighetstester brukes i 

rekrutteringsprosessen. I analysen fant jeg at personlighetstestene benyttes som 

samtaleverktøy i begge organisasjonene. Å benytte seg av personlighetstester er i 

utgangspunktet en instrumentell tilnærming til ansettelsesprosessen. Det er rasjonelt å ville 

bruke testen til å bli kjent med kandidatene, slik at en kan oppnå målet med rekrutteringen, 

nemlig å finne den personen som passer best til stillingen. I et sosial prosess-perspektiv kan 

vi forstå at testene brukes som et samtaleverktøy, og ikke som et prediksjonsverktøy, fordi 

målet med ansettelsesprosessen er å bli kjent med kandidatene, hvordan de forstår seg selv og 

hvordan de vil fremstå i sosial interaksjon. Det er refleksjonen rundt testskåren og 

eksemplene på atferd kandidatene presenterer som er det viktige, og som kan være 
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avgjørende. Evnen til refleksjon er noe som blir verdsatt. Vi har også sett eksempler fra 

Offentlig der man er særlig opptatt av hvordan samtalen flyter mellom kandidaten og 

ledergruppa som er med i intervjuet. Den skåren i rapporten fra personlighetstesten de fleste 

informantene opplever som viktigst er konsistensskåren, som sier noe om hvor troverdig 

svarene kandidaten har gitt er. Dette bunner nok i at tillit er viktig når det skal bygges en 

relasjon mellom organisasjonen og kandidaten.  

 

 I analysen så vi at leder i Offentlig var tydelig på at han ville holde mulighetene åpne, og ha 

en fleksibilitet i ansettelsesprosessen. Vi så i bakgrunnskapittelet at arbeidsgivere ofte trenger 

fleksible metoder som kan tilpasses de behovene de har. Samtidig kan det både for søker og 

intervjugruppe være forvirrende eller frustrerende å ikke vite nøyaktig hva arbeidsgiver ser 

etter i en kandidat. I Privat var rekrutterer opptatt av å gjøre en grundig jobbanalyse, en slik 

analyse kan gi et godt bilde av hva de trenger av en kandidat. En tydelig jobbanalyse kan 

sikre en viss objektivitet, og sørge for at intervjuere ikke baserer valg på magefølelse og 

intuisjon. Det samme har vi sett om bruk av tester i bakgrunnskapittelet. I analysen så vi 

derimot at informantene ikke opplever at testen, slik den brukes, bidrar til objektivitet i 

prosessen. Den gir heller et rom for subjektiv forståelse av kandidatens refleksjoner. 

 

At det er en diskrepans mellom liv og lære er et tydelig funn i denne analysen, 

personlighetstestene benyttes ikke som tiltenkt fra testleverandører eller på den måten 

forskningen på feltet antar.  

 

Diskursen er veldig tydelig i Offentlig, personlighetstesten kan ikke brukes til å si noe sikkert 

om kandidatenes egenskaper. Den eneste skåren i personlighetstesten som oppfattes som 

viktig er konsistensskåren, altså hvor troverdig hele testen kan oppfattes. Forståelsen 

rekrutterere, ledere og resten av intervjugruppa har om personlighetstestene og bruken av 

dem, baserer seg på kunnskapen rekrutterer tar med seg inn i organisasjonen, fra kurs, 

fagkunnskap og diskusjoner som vi kan betegne som instrumentelle eller kunnskapsbaserte, 

men også normative oppfatninger om hvordan tester skal tas i bruk. Videre kommer det 

mellommenneskelige samspillet i intervjusituasjonen tydelig frem. Det instrumentelle ved 

personlighetstesten blir prosessert gjennom ordenen, fordi i møtet med andre vil man ta vare 

på både sin egen og andres verdighet. Testen kan benyttes som et skjold i den sosiale 

situasjonen, den kommer inn og påvirker den sosiale samhandlingen ved å åpne for spørsmål 

som ellers ikke ville blitt stilt. Samtidig blir det rent instrumentelle ved testen prosessert 
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gjennom ordenen for å opprettholde hensyn og ikke skape ubehag i situasjonen. 

Rekruttererne vil derfor aldri si at «denne skåren har du fått, derfor må du være sånn». Det 

ville ikke opprettholde ordenen, som skal sørge for at kandidaten får beholde ansikt.  
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6 Diskusjon  
 

I dette casestudiet ville jeg undersøke hvordan og hvorfor personlighetstester blir benytta i 

ansettelsesprosesser. I dette kapittelet skal vi sammenfatte funnene i analysen, og diskutere 

teoriens bidrag til å forstå disse funnene.  

 

For å forstå hvordan personlighetstester blir brukt, startet jeg med å få en oversikt over 

ansettelsesprosessen. I hovedtrekk startet den med at de ansettende lederne fant ut hva slags 

kunnskaper, ferdigheter og egenskaper en kandidat bør ha for å kunne ta den ledige 

lederstillingen, før det ble skrevet en utlysning. Videre gikk intervjugruppa gjennom 

kandidatene og plukket ut aktuelle kandidater for førstegangsintervju. Under eller etter dette 

intervjuet, fikk kandidatene opplysninger om personlighetstester, og de gjennomførte disse 

før annengangsintervjuet. Under annengangsintervjuet gjennomgikk rekrutterer noen aktuelle 

temaer som kom frem av personlighetstesten, eller som de oppfattet som viktige for 

stillingen. Her spurte rekrutterene om konkrete eksempler på atferd knytta til skåren på 

personlighetstesten, og kandidatene reflekterte rundt skåren de fikk på testen, og fikk enten 

bekrefte eller avkrefte denne ved hjelp av eksemplifiseringen. I tillegg til personlighetstest 

fikk kandidaten et case i annengangsintervjuet. Til slutt ble det tatt en beslutning om 

innstilling. 

 

6.1 Instrumentelt perspektiv og den sosiale 

prosessen 

I analysen så vi nærmere på de delene av prosessen som er nært knyttet opp til bruken av 

personlighetstester og på intervjupanelets tanker om, og erfaringer med bruken av 

personlighetstester. Jobbanalysen er en av disse, fordi den står sterkt i det prediktive 

perspektivet som en kartlegging av de kunnskaper, ferdigheter og egenskaper som kreves i en 

jobb, og som dermed er de kriteriene man velger aktuelle kandidater ut fra (Herriot, 1989). 

Det ser ikke ut som jobbanalysen ble brukt som klare kriterier på hvilke testresultater man så 

etter i noen av organisasjonene. I Offentlig ble det ansatt til tre lederstillinger av samme type 

i løpet av en kort periode, og ansettende leder fortalte at han ved noen tilfeller hadde møte 

med lokale tillitsvalgte og ledergruppa i den delen av organisasjonen han skulle ansette til, 

men at det sjeldent førte til særlige endringer i stillingsutlysningen. Han tok det med seg 
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videre inn i intervjuene. Samtidig opplevde de andre i intervjugruppa at de kanskje ikke 

visste hva de egentlig så etter, før de fant det. Denne måten å ta beslutninger på kan betegnes 

som garbage can of decision making, og kan tyde på at man antar at man ikke kan vite 

nøyaktig hva man ser etter i form av egenskaper, men at svaret på dette dukker opp underveis 

i prosessen når intervjugruppa har blitt bedre kjent med kandidatene, og ansettende leder 

opplever at noen kandidater har egenskaper som kan passe i organisasjonen og ledergruppa. 

En annen tilnærming til dette er at vi i et sosial prosess-perspektiv kan forstå det slik at fordi 

jobben er et foranderlig sett av rolleforventninger og relasjoner (Herriot, 1992), vil man ikke 

nødvendigvis kunne bestemme seg på forhånd for hvilke egenskaper som er de aller viktigste 

for jobben. På denne måten kan vi forstå hvorfor ansettende leder gir seg selv fleksibilitet i 

utlysningen i form av «personlig egnethet vektlegges», og gjennom ansettelsesprosessen. I 

Privat startet prosessen med et oppstartsmøte der ansettende leder og rekrutterer kartlegger 

stillingen, hvilke behov de har og hvorfor. Ansettende leder ble bedt om å skrive ned hvilke 

behov de hadde for at en kandidat skulle kunne utføre jobben. Rekrutterer prioriterte at 

forventningsavklaringen ble gjort grundig. En grundig jobbanalyse samsvarer med både 

litteraturen om rekruttering, at det er viktig å kartlegge stillingens krav og behov, for at man 

skal kunne gjøre rasjonelle vurderinger i ansettelsesprosessen videre. Klare mål med 

prosessen vil gjøre det enklere å ta valg på bakgrunn av objektive vurderinger, om kandidaten 

oppfyller disse kravene til egenskaper. Dette er en rasjonell vurdering, og stemmer godt 

overens med det prediktive perspektivet, der jobbanalysen oppfattes som svært viktig og 

veiledende for beslutningsprosessen. Samtidig ser vi senere i prosessen at sosial prosess-

perspektivet står sterkt i Privat. Med en grundig jobbanalyse er forventningene til 

arbeidsgiver avklart, forventninger som senere i prosessen vil bli forhandlet om, slik vi ser i 

sosial prosess-perspektivet.  

 

I begge organisasjonene bruker rekruttererne personlighetstesten som et samtaleverktøy, og 

ikke som et prediktivt verktøy. Når personlighetstestene ikke blir brukt rent instrumentelt, 

men heller som en måte å bli kjent med kandidaten, kan vi forklare det med at 

ansettelsesprosessene i begge organisasjonene gjennomføres som sosiale prosesser, som 

antatt. Praksisen med tilbakelesing av testen varierer, i Privat former tilbakelesingen deler av 

annengangsintervjuet. Denne strukturen gir en rasjonell inngang til intervjuet, ved at de 

følger noen standardprosedyrer når personlighetstestene blir tatt i bruk, som sikrer at 

spørsmålene blir mer standardiserte. I lederansettelsesprosessene i Offentlig er det satt av tid 

til tilbakelesing på slutten av annengangsintervjuet, men rekrutterer velger å stille spørsmål 
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om testen underveis i intervjuet, og heller fortelle om testen i den tiden som er avsatt. Dette 

skiller seg fra andre ansettelsesprosesser med andre ansettende ledere, der 

annengangsintervjuet blir strukturert av tilbakelesingen av personlighetstesten.  

 

I tilbakelesingen blir det fokusert på sterke utslag på testskåren og egenskaper som er viktige 

for stillingen. I tillegg er det tydelig at noe som opptar intervjugruppa er hvordan kandidatene 

skårer på konsistens. Sosial prosess-perspektivet bidrar til å forstå dette. For å kunne inngå en 

psykologisk kontrakt med kandidaten, er det nødvendig at arbeidsgiver har tillit til 

kandidaten, og at hen har svart troverdig på de spørsmålene som blir stilt i løpet av prosessen, 

dette kan også gjelde personlighetstesten. En relasjon i dette perspektivet bør bygges på tillit, 

ærlighet og troverdighet. Dette kan forklare hvorfor det er nettopp denne skåren lederne 

legger mest vekt på i rapporten fra personlighetstesten.  

 

I følge testlitteraturen og testleverandører kan bruken av psykometriske tester gi mer 

objektivitet i ansettelsesprosessen. Ved å bruke slike objektive verktøy vil man kunne 

begrense urettferdighet, og at personlige faktorer og tolkninger skal bestemme hvem som 

vinner frem i seleksjonsprosessen (Skorstad, 2015; Haaland, 2019). I analysen så vi at 

diskursen i organisasjonen heller mot at personlighetstesten ikke kan brukes som objektive 

mål. De forklarer dette med at den blir subjektiv i måten den blir brukt på. I et sosial prosess-

perspektiv kan vi se på en jobb som et foranderlig sett av rolleforventninger og relasjoner og 

ansettelsesprosessen som en forhandlingsprosess om forventninger (Herriot, 1992). I 

Offentlig vil fleksibiliteten når det kommer til de personlige egenskapene som 

personlighetstesten måler, komme i veien for objektiviteten. Her er det ikke klare kriterier for 

hva man ønsker, og det blir dermed intervjugruppas vurderinger av kandidatens beskrivelse 

av seg selv og eksemplene, som blir grunnlaget for vurdering. Også i Privat er det denne 

vurderingen som ligger til grunn, når personlighetstesten brukes som samtaleverktøy. En 

annen problemstilling knyttet til objektivitet kommer opp i Offentlig. Personlighetstesten de 

benytter brukes i både offentlig og privat sektor og, rekrutterer opplever at testene har verdier 

i bunn som er mer rettet mot privat sektor. Derfor opplever hun at noen av spørsmålene kan 

virke fremmedgjørende for søkerne hos dem, og skårene kan dermed bli lavere eller høyere 

enn forventet.  

 

Sosial prosess-perspektivet har bidratt med å gi en forståelse av hvordan personlighetstester 

blir benyttet i ansettelsesprosessene, og hvorfor de blir brukt på den måten som de gjør. Som 
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vi har sett i analysen kan også samhandlingen mellom kandidatene og intervjugruppa være 

med på å forklare hvorfor personlighetstester blir brukt som de gjør.  

 

6.2 Samhandlingsordenen 

Samspillet mellom kandidat og intervjuere er viktig. I Offentlig bruker de humor for å løse 

opp stemningen i intervjuet. I interaksjonen mellom kandidat og intervjugruppe har vi sett at 

opplevelsen av hvordan flyten i samtalen går er viktig, og møtet mellom dem blir vektlagt.  

 

Det ser ut som at ansikt-til-ansikt-møtene og deres logikk kan forklare hvorfor 

ansettelsesprosessen med personlighetstest gjennomføres slik de gjør, og hvorfor bruken av 

personlighetstester skiller seg fra slik forskningslitteraturen og testleverandører med 

sertifiseringskurs anbefaler. Vi kan forstå ansettelsesprosessen som en sosial prosess, der 

arbeidsgiver og arbeidstaker vil bli kjent med hverandre og skape et godt inntrykk av seg selv 

(Herriot, 1989). I tillegg til det instrumentelle og rasjonelle i tanken om at det er viktig med 

tilpasning og en psykologisk kontrakt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ser det ut til at 

den spontane logikken som oppstår i møtet mellom dem i intervjusituasjonen, gir noe annet. 

Intervjuerne får et behov, ikke bare for å finne ut om dette er den beste kandidaten for jobben, 

men også hvordan det sosiale møtet fungerer mellom dem.  

 

Dette prosjektet gir kanskje en erkjennelse om at rasjonaliteten som ligger i de perspektivene 

som er benyttet i forskningen, både i det prediktive, den sosiale prosessen og 

tilpasningsperspektivet, også blir prosessert av mennesker som er i møter med andre. Et 

mikroperspektiv som samhandlingsordenen kan bidra til å forklare hva som skjer i disse 

møtene. Der oppstår det en normativ konsensus om å la hverandre beholde ansikt, derfor vil 

ikke rekrutterer gi svarene på hvordan en person er, i møtet skal hen få mulighet til å styre 

inntrykkene av seg selv. For det er nettopp det intervjusituasjonen handler om, det er møter 

mellom mennesker som vil presentere seg selv best mulig, fordi man vil skape en relasjon 

som kan bygges videre på. Går disse møtene bra, og deltakerne klarer å beholde egne og de 

andres ansikt, og opplever samspillet som oppstår i møtet som godt, har de kanskje funnet en 

god kandidat til lederstillingen sin. Personlighetstesten gir rekrutterer gode spørsmål, som gir 

kandidaten utfordringen med å finne eksempler på egen atferd. Disse spørsmålene hadde nok 

ikke rekrutterer kunnet stille uten å sitte med rapporten i hånden, fordi de kanskje ville bli for 

nærgående i en samtale der partene ikke kjenner hverandre så godt. Testrapporten blir 
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prosessert gjennom samhandlingsordenen, det rent instrumentelle ved den får ikke bli med i 

samtalen eller vurderingen. Samtidig vil testresultatene være med inn i møtet som noe utenfra 

som gir noe annet til samhandlingen, noe som gir rekruttereren mulighet til å stille disse 

spørsmålene.  

 

En forklaring på hvorfor personlighetstester blir brukt og hvorfor de brukes som de gjør, er 

altså at de gir en inngang til å komme inn på temaer som hadde vært vanskelig å komme inn 

på uten testen og resultatene fra denne. De andre perspektivene som er presentert i teoridelen 

kan også bidra til forståelsen av hvorfor personlighetstester blir brukt og brukes som de gjør. 

I et instrumentelt perspektiv kan vi forklare det med ønsket om å bli kjent med kandidatene, 

her ligger det rasjonelle til grunn for bruken av testene, slik vi har sett tidligere i dette 

kapittelet. Samtidig finner vi at det ligger andre årsaker i kulturen i og rundt organisasjonen, 

til at personlighetstester blir brukt som de blir.  

 

6.3 Diskursen og det nyinstitusjonelle perspektivet  

Diskurser er som vi har sett i teoridelen noe som produseres av de som har kunnskap om 

felter (Sandmo, 1999:87). Diskurser påvirker menneskene i organisasjonen sin forståelse av 

personlighetstester, hva de kan brukes til, hvordan de kan brukes og hvorfor de brukes, og 

diskursen styrer dermed praksisen i organisasjonen.  

 

Bruken av personlighetstester er innarbeidet den offentlige organisasjonen etter innføringen 

av den på 90-tallet og godtatt av de ansatte. I Privat omtaler leder bruken av 

personlighetstester som «the Privat way», det er en tatt-for-gitt-het for ham at 

personlighetstestene blir brukt i ansettelser i organisasjonen. Bruken av personlighetstest er 

allment akseptert blant de ansatte, og man har slått seg til ro med at i disse 

ansettelsesprosessene tar man i bruk tester. I organisasjonene ser bruken av 

personlighetstester ut til å ha blitt det Christensen et al (2013) omtaler som rasjonaliserte 

myter. De kan være redskaper for å oppnå målet om å finne en god kandidat til stillingen, og 

de har blitt institusjonaliserte, altså de er tatt for gitt som en naturlig del av 

ansettelsesprosessen. En annen måte å forstå dette på er gjennom det kulturelle perspektivet 

og logikken om det passende, og at personlighetstesten har blitt en handlingsregel og en del 

av en relativt stabil kultur. Men vi har også sett at rekruttererne stadig diskuterer bruken av 

personlighetstester, om og hvordan de skal bruke dem. Her vil de ta med seg egne verdier og 
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interesser inn i organisasjonen (Selznick, 1997), men også informasjon, kunnskap og normer 

fra organisasjonens omgivelser, vil ha innvirkning på diskursen.  

 

I Offentlig diskuterer de for å stå stødig i at de bruker det, de opplever at de ikke bruker 

testene «etter boka», og at de kunne utnyttet rekrutteringsverktøy bedre, men at praksisen de 

har fungerer. Rekruttererne uttrykker en skepsis til personlighetstestene, som har blitt en del 

av diskursen i intervjugruppa. De fleste peker på feilkilder i testene, og er opptatt av at det er 

store begrensninger i hva testen kan si om en kandidat. Kunnskap om bias og 

feilslutningsmekanismer er tydelige i denne diskursen som blir produsert og reprodusert i 

organisasjonen, og testresultatet er ikke en fasit,og man skal dermed ikke legge for mye vekt 

på dette. Det var også flere som nevnte ubehagelige opplevelser med personlighetstester, som 

også kan påvirke synet på hvordan personlighetstester bør brukes i rekrutteringsøyemed.  

 

 For rekrutterer i Privat er rekrutteringsprosessen og bruk av tester noe som diskuteres ofte 

fordi de ønsker å forbedre rekrutteringsprosessen. Rekrutterer i Privat holder seg månedlig 

oppdatert på trender innenfor rekruttering, og med oppdateringen på trender og ny forskning 

på feltet, får rekrutterer ny kunnskap som han kan bringe inn i organisasjonens diskurs og 

praksis.  

 

I bakgrunnskapittelet så vi at psykologien har blitt en del av mange store samfunnsområder 

(Madsen, 2014). Den terapeutiske kultur kan være en inngang til å forstå hvorfor 

personlighetstestene har blitt så vanlige og aksepterte. Denne forståelsen kan vi se i 

sammenheng med det nyinstitusjonelle perspektivet (Christensen et.al, 2013), og at 

organisasjonenes omgivelser er preget av sosialt skapte normer om psykometriske verktøy 

som viktige for å få en effektiv og moderne ansettelsesprosess. Samtidig har vi sett at 

rekruttererne ikke bruker testene slik testlitteraturen anbefaler, særlig i Offentlig har vi sett at 

de er skeptiske til personlighetstesten brukt på denne måten.  

 

6.4 Om tillit til testene og den terapeutiske kultur 

Diskursen om testene, og den praktiske bruken av dem, gir inntrykk av en mangel på tillit til 

personlighetstestenes evne til å kunne gi ganske gode mål på menneskers egenskaper, og til å 

kunne predikere jobbprestasjoner på denne måten. Personlighetstestene som er på markedet i 

dag, og som er sertifiserte, er utviklet etter standarder fra den EFPA (The European 
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Federation of Psychologists Associations), som er paraplyorganisasjonen for europeiske 

psykologforeninger (DNV-GL). Vi bør derfor anta at dette er gode tester med god 

dokumentasjon. Korrelasjonen mellom personlighet og ulike former for prestasjoner og atferd 

finner vi som regel mellom .30 og .40 (Haaland, 2019, s.505) og for lederskapskriterier 

mellom .30 og .49 (Ones, Dilchert, Viesvaran & Judge, 2007). Med den terapeutiske kultur 

forstår vi at psykologien påvirker hvordan vi tenker og snakker om oss selv og samfunnet 

(Madsen, 2014). Personlighetstester blitt underholdning, og vi analyserer egen og andres 

personlighet for moro. En betraktning er at dette i seg selv kan føre til at en blir blasert når 

det kommer til personlighetstester, og dermed ikke har tillit til at de vil gjøre nytte i noe så 

viktig for organisasjonen som en ansettelsesprosess. Som vi har sett, både i dette utvalget og i 

bakgrunnskapittelet er det ikke lenger nødvendigvis arbeids- og organisasjonspsykologer som 

tar seg av analyse og tilbakelesing av personlighetstestene. Det er praktikere i HR eller 

personalavdelinger, med bakgrunn fra andre fagmiljøer. De har altså god faglig kunnskap om 

sine felt, samtidig har de kanskje ikke inngående kjennskap til mekanismene som ligger bak 

personlighetstester, utover det de har lært på sertifiseringskurs, i praksis og i faglitteratur om 

nyere trender. Kanskje det er her diskrepansen mellom testlitteraturen og praktikerne oppstår, 

der praktikere ikke har tillit til testene, men er forventet å ta i bruk denne typen 

psykometriske verktøy for at organisasjonen skal kunne å fremstå som effektiv og moderne. 

Hvis dette er tilfelle, vil de da kanskje ha løst denne utfordringen ved å bruke 

personlighetstesten på en annen måte, slik at tilliten til testen blir satt til side og testen som et 

samtaleverktøy, der man kan gjøre egne vurderinger blir fokuset. I det nyinstitusjonelle 

perspektivet så vi at normer for hvordan moderne, tidsriktige og dermed legitime 

organisasjoner kommer til uttrykk i tydelige oppskrifter, som blir institusjonalisert og dermed 

blir tatt for gitt som både den effektive og «naturlige» måten å gjøre noe på. Samtidig ser vi, 

som Christensen et al. (2013) skriver, at disse oppskriftene må tilpasses, og man kan sørge 

for å holde dem frikoblet, slik vi ser at rekruttererne har gjort ved å benytte 

personlighetstestene som samtaleverktøy, da har heller ikke personlighetstesten fått noen 

styrende virkning for prosessen.  
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7 Avslutning 
 
Spørsmålet jeg stilte innledningsvis var hvordan og hvorfor personlighetstester benyttes i 

ansettelsesprosesser. Personlighetstestene er utviklet som prediktive seleksjonsverktøy, som 

kan bidra til å predikere blant annet fremtidige jobbprestasjoner og arbeidsrelatert læring 

(Schmidt & Hunter, 1998). 

 

I dette spørsmålet lå en antakelse om at praktikere benytter seg av personlighetstestene som 

samtaleverktøy inn i intervjuet (Præsteng, 2010), som strider mot det testlitteraturen 

anbefaler. Jeg ville finne svar på om det er slik, hvorfor man velger å benytte testen på denne 

måten, hva de opplever å få ut av testverktøyet når de velger denne praksisen, og hvordan 

diskursen om personlighetstester ser ut i organisasjonene. Hvordan- og hvorforspørsmålene 

henger sammen med hverandre. Hvorfor de bruker den handler blant annet om den nytten de 

opplever ved å benytte seg av personlighetstester, og nytten de opplever henger sammen med 

hvordan de har valgt å bruke testene. Diskursen om hvordan testene bør brukes, blir påvirket 

både av mennesker i organisasjonen, men også utenfra, gjennom kurs, litteratur og annen 

påvirkning fra omgivelsene.  

 

Analysematerialet består av intervjuer med ansatte i to organisasjoner, som hadde vært med 

på en lederansettelsesprosess den siste tiden før intervjuene. En av organisasjonene var i 

offentlig sektor, den andre i privat sektor. Studien tok for seg disse 

lederansettelsesprosessene, men det ble også stilt mer generelle spørsmål om oppfatninger 

om personlighetstester og ansettelsesprosesser. Perspektivene på organisatoriske beslutninger 

og teorien om samhandlingsordenen, bidro til å forstå bruken av personlighetstester i 

analysen og i diskusjonskapittelet. Den historiske bakgrunnen kaster lys over utviklingen av 

personlighetstester. Hvordan psykologien har inntatt arbeidslivet, danner en kontekst for 

utviklingen av personlighetstesten som et rekrutteringsverktøy og hvordan organisasjonenes 

omgivelser ser ut i dag.  

 

I analysen fant jeg at personlighetstestene brukes som samtaleverktøy i begge 

organisasjonene. Det er refleksjonen rundt og ikke testskåren i seg selv som betyr noe for 

intervjugruppene. Refleksjonen med eksempler på atferd, kan være avgjørende for hvem de 

velger å ansette. Evnen til refleksjon er noe de setter høyt. Samtidig får de høre om konkrete 
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tilfeller der kandidaten har handlet på en måte som bekrefter personlighetsskåren, eller i 

tilfeller hvor de ikke kjenner seg igjen, har handlet på en annen måte. Dette opplever 

informantene som nyttig, de blir bedre kjent med kandidaten og får bekreftet eller avkreftet 

de inntrykkene de har fått gjennom intervjuene.  

 

Informantene opplever personlighetstesten som nyttig, fordi de får en inngang til å stille 

spørsmål de ikke ville stilt uten testresultatet i hånden. I det sosiale møtet mellom 

intervjuerne og kandidat, kan vi ved hjelp av Goffmans (1983, 2004) teori om 

samhandlingsordenen forstå at de ikke vil stille spørsmål som kan skape ubehag eller svekke 

kandidatens respektabilitet. Når de sitter med testresultatene skaper den rom for likevel å 

stille spørsmål som kan være vanskelige å stille uten personlighetstesten.  

 

Måten organisasjonene bruker personlighetstesten på, gjør at den ikke bidrar som et objektivt 

verktøy, slik testleverandører og testlitteraturen anser den for å være. Når testen ikke fungerer 

som et objektivt verktøy som kan predikere fremtidig jobbprestasjon, fungerer den heller ikke 

maktutjevnende. Det er fortsatt intervjugruppas subjektive oppfatninger av kandidaten som 

veier tyngst. Rekrutterer i Offentlig mente likevel at man kunne se på rapporten og se et 

større bilde, «zoome ut», som han beskrev det. Testresultatene og samtalen rundt disse, kan 

gi en bekreftelse på at intervjugruppas inntrykk av kandidaten stemmer. Den kan også gjøre 

intervjugruppa oppmerksom på egenskaper de ikke har sett tidligere i prosessen, eller få en 

bedre forståelse av kandidaten.  

 

Den skåren i rapporten fra personlighetstesten det ser ut til at intervjugruppene både i 

Offentlig og Privat er mest opptatt av, er konsistensskåren. I et sosial prosessperspektiv kan 

en anta at dette bunner i at det skal bygges en relasjon mellom organisasjonen og kandidaten 

som får jobben, her er tillit viktig.  

 

Diskursen i Offentlig er en skepsis til personlighetstester brukt som prediksjonsverktøy. De er 

mer komfortable med å benytte den som samtaleverktøy. Leder i Privat anså 

personlighetstesten som en tatt-for-gitt-het. Rekrutterer i Privat beskrev på sin side et miljø i 

avdelingen sin, som stadig så etter muligheter for forbedring av rekrutteringsprosessen.  

 

En mulig forklaring på hvorfor testene blir brukt som samtaleverktøy, i strid med det 

forskningen og testleverandører anbefaler, tok jeg opp i diskusjonskapittelet. Diskursen i 
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Offentlig så ut til å handle om at personlighetstesten ikke kunne gi klare svar på hvilke 

egenskaper kandidatene hadde. Et forslag til forklaring ligger i at praktikere står i et gap 

mellom det nyinstitusjonelle og egen bakgrunn og kunnskap om personlighetstester. Den 

terapeutiske kulturen påvirker både hverdag og arbeid, og legger kanskje føringer for praksis. 

Samtidig har rekruttererne bakgrunn fra ulike fagområder, og kjenner kanskje ikke til 

mekanismene som ligger bak personlighetstester, utover det de har lært på sertifiseringskurs, 

i praksis og gjennom faglitteratur om nye trender. De har derfor funnet en måte å benytte seg 

av dem, der personlighetstesten er frikoplet, og testen ikke brukes som et prediktivt verktøy, 

men heller som et samtaleverktøy som åpner for egne vurderinger. En annen mulig forklaring 

på hvorfor testene benyttes på denne måten, ligger i samhandlingsordenen. Intervjumøtene er 

sosiale møter der det oppstår en orden, en normativ konsensus om å bevare hverandres 

verdighet i samhandlingene med andre. Testene kan derfor ikke brukes i sin rene 

instrumentelle forstand, fordi samhandlingsordenen prosesserer de instrumentelt anliggende, 

derfor vil ikke testskåren være det de bruker for å bli kjent med kandidaten, men heller hens 

presentasjon av seg selv.  

 

Det finnes lite forskning på bruken av personlighetstester som samtaleverktøy, fordi det 

meste av forskning på dette feltet tar utgangspunkt i et prediktivt perspektiv. Jeg hadde derfor 

lite tidligere forskning å lene meg på. Dette er metodisk problematisk. Samtidig bidro de 

teoretiske perspektivene med forklaringer som kan gi en bedre forståelse av fenomenet. 

Når vi nå er kommet til en avslutning av prosjektet, og jeg har sett på resultatene av analysen, 

ser jeg at spørsmålene som ble stilt informantene kunne vært stilt på en annen måte, mer 

rettet mot de spørsmålene som har blitt reist i løpet av analyse- og diskusjonsdelen. Det er 

nok flere innganger til å stille spørsmål om de erfaringene intervjugruppene har med bruken 

av personlighetstester.  

 

En undersøkelse av lederansettelsesprosesser i to organisasjoner vil ikke favne hele det 

norske arbeidslivet. Forskjellene mellom de to organisasjonene i denne undersøkelsen var 

mindre enn det jeg hadde forventet før oppstarten av prosjektet. Det ville derfor være 

interessant å gjøre en studie av praksis i større skala, der man undersøker hvordan 

personlighetstester benyttes i organisasjoner i det norske arbeidslivet, både i offentlig og 

privat sektor, i en større undersøkelse vil kanskje forskjellene i praksis mellom sektorene 

også bli tydeligere. Mer forskning på praksis vil kanskje kunne gi kunnskap om bruken som 
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vil gagne både testbrukere og testleverandører, og komme til nytte når organisasjoner søker å 

forbedre sine ansettelsesprosesser.  

 

Jeg hadde ikke til hensikt å vurdere nytteverdien av å bruke tester som samtaleverktøy. Jeg 

ville heller ta opp dette fenomenet i et samfunnsvitenskapelig perspektiv, for å synliggjøre og 

forstå hvorfor disse organisasjonene velger å følge denne praksisen, hvilke diskurser som 

ligger til grunn, og hvilken nytte de opplever at bruken av personlighetstester har for dem. 

Fordi forskningen har fokusert i så stor grad på det prediktive perspektivet, og i nyere tid har 

vært mer fokus på hvordan jobbsøkere oppfatter bruk av tester, ville det vært interessant for 

videre forskning å undersøke nærmere nytteverdien personlighetstester har som 

samtaleverktøy i ansettelsesprosesser.  
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Vedlegg A - Intervjuguide til ansettende leder 

 

Innledningsspørsmål  

 

- Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?  

- Hvor lenge har du jobbet her?  

- Hva slags utdanningsbakgrunn har du? 

- Hvor mye av arbeidet ditt består i rekruttering?  

- Hvor lenge har rekruttering vært en del av arbeidsoppgavene dine?  

- Hva slags stillinger er du med på rekrutteringsprosessen til? 

- Hvor mange ansettelser har du vært med på det siste året? 

 

Ansettelsesprosessen 

- Kan du ta meg gjennom ansettelsesprosessen til vi skal snakke om i dag, steg for 

steg? 

 

Jobbanalyse og utlysning 

Jeg vil gjerne vite litt mer om din rolle i startfasen av rekrutteringsprosessen og tankene dine 

om forarbeidet.  

- Deltok du i utarbeidelsen av en jobbanalyse før utlysning av stillingen? 

o Hvordan kartla dere behovene organisasjonen hadde til en ny ansatt i denne 

stillingen? 

o Hvilke personlige egenskaper så du etter i denne prosessen? Hvordan vet dere 

hvilke personlighetstrekk som er viktige for stillingen? 

- Hvor viktig mener du jobbanalysen er, når dere skal ansette til en stilling?  

o Hvorfor?  

- Hvem utarbeidet utlysningsteksten?  

o Hvordan ble den utarbeidet?  

- Opplyste dere om personlighetstester allerede i utlysningsteksten?  

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hadde dere noen kandidater som var  aktuelle for stillingen fra før? 

 

Prosedyrer og prinsipper i organisasjonen 

- Hva slags retningslinjer/regler har dere å forholde dere til i forbindelse med denne 

ansettelsen?  

- Har du som leder noen spesielle retningslinjer som dere må forholde dere til som ikke 

tillitsvalgt og personalavdelingen tenker på?  

o Hvordan forholdt du deg til disse retningslinjene konkret i prosessen? Har du 

noen eksempler?  

 

Gjennomføring av prosessen 

Hva er du opptatt av at skal til for å få en god ansettelsesprosess?  

- Har du noen eksempler på en slik prosess?  

- Var denne rektorprosessen en slik?  
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Personlighetstest  

- Hvorfor bruker dere personlighetstester i ansettelsesprosesser?  

o Hvorfor valgte dere å bruke personlighetstest i rekruttering til denne 

stillingen?  

- Hva tenker du om å bruke personlighetstester for å kartlegge søkerne?  

o Hvilke fordeler eller ulemper kan bruk av tester ha?  

o Hva tenker du at det kan bidra med?  

- Hvordan har personlighetstesten som verktøy bidratt til denne 

rekrutteringsprosessen?  

- Har personlighetstesten noen gang vært avgjørende for hvem som har fått en 

stilling?  

o Var det avgjørende i denne prosessen?  

o Hva var avgjørende her?  

- Når i prosessen tok kandidatene personlighetstest?  

o Hvorfor? Hva tenker du om timingen av personlighetstest?  

- Når startet dere med å bruke tester i rekruttering?  

o Hvorfor innførte dere dette?  

 

Andre seleksjonsmetoder 

- Opplever du at det er andre måter å få kunnskap om kandidatens personlighet og 

hvordan en kandidat vil opptre i ulike sammenhenger?  

- Har dere tilgang til andre typer tester? Vurderte dere andre typer tester?  

- Hvordan vektlegges personlighetstesten versus den andre informasjonen dere 

samler inn, som intervju og cv?  

- Hva har førsteinntrykket av kandidaten å si for vurderingen?  

- Er det noen seleksjonsmetoder du ser på som viktigere enn andre?  

- Hvilke fordeler gir personlighetstester fremfor andre seleksjonsmetoder?  

- Hva er den beste måten å gå frem på for å sikre at man ansetter rett person?  

 

Sosialt ønskelig/ Justering 

- Opplevde dere noen gang at det var et sprik mellom testskår og kandidatens 

mening? Hva gjorde dere da? 

- Var det noen i denne prosessen som du oppdaget hadde svart ”sosialt ønskelig” på 

spørsmål i testen?  

o Eventuelt, hvordan håndterte du det?  

- Er det andre ting enn ”faking” du opplever at kan gi feil utslag på testresultatene?  

- Får kandidatene justere på egne resultater?  

 

Jobbsøkerne:  

- Hvordan opplevde du kandidatenes holdninger/innstilling til å gjennomføre en 

personlighetstest?  

o Har du noen eksempler på reaksjoner?  
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- Hvordan ble tilbakemelding på testresultatet gitt i denne prosessen?  

o Hvorfor gjør dere det på denne måten? 

- Hvordan opplever du at kandidatene responderte på tilbakemeldingen? 

- Hvilket inntrykk ønsker dere å skape med rekrutteringsprosessen?  

- Bruker dere resultatene fra testen videre i arbeidet med den nyansatte?  

 

 

Objektivitet og makt 

- Kan du si noe om hvordan kjønnsfordelingen var i søknadsprosessen?  

- Hva med kulturell bakgrunn?  

o Er kulturelle forskjeller et tema hos dere når det kommer til bruk av 

personlighetstest?  

- Opplever du at det er noen typer mennesker som blir utelatt eller inkludert i en 

ansettelsesprosess som bruker personlighetstester?  

o Eksempler fra denne prosessen? 

- Hva tenker de rundt objektivitet når det kommer til verktøyene som brukes?  

- Opplever du personlighetstesten som en objektiv seleksjonsmetode?  Hva 

innebærer dette?  

- Hva tenker du om maktforholdet mellom arbeidsgiver og kandidater?  

o Vil bruken av personlighetstester gi en utjevning av dette maktforholdet?  

o Når man bruker personlighetstester, vil da et utfall være å nøytralisere 

subjektive faktorer og gjøre prosessen mer rettferdig for kandidatene? 

Eller vil det forsterke maktforholdet i favør av arbeidsgiver? Vil noen 

kandidater dra fordeler av å ha gjennomført mange personlighetstester og 

«bli gode på det»?  

 

Avslutningsspørsmål:  

- Er det noen fordeler eller ulemper knyttet til det å benytte personlighetstest i 

rekruttering, som du har lyst til å tilføye?  

- Er det noe mer du har lyst til å utdype eller snakke mer om av det vi har snakket 

om? 

- Opplever du at det er noen viktige aspekter ved det å benytte seg av 

personlighetstester som jeg har utelatt?  
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Vedlegg B - Intervjuguide til rekrutterer 

 

Innledningsspørsmål 

- Hvilken stillingstittel har du?  

- Hvor lenge har du jobbet her?  

- Hvor mye av arbeidet ditt består i rekruttering?  

- Hvor lenge har rekruttering vært en del av arbeidsoppgavene dine?  

- Hvor lenge har du brukt personlighetstester i rekruttering?  

- Hvor mange ansettelser gjør du, eller avdelingen din per år? 

- Hva slags stillinger rekrutterer du til?  

- Hva slags utdanningsbakgrunn har du? 

- Er du sertifisert testbruker? 

o  Til hvilke personlighetstester?  

o  Kurs/andre ting som kvalifiserer til testbruk?   

o Hva består testsertifiseringskurset i?  

▪ Hva gjennomgår dere, hva kreves av deg her, hvor lenge varer det, 

avsluttende prøver?  

- Hva slags stilling var det dere rekrutterer til som vi skal snakke om i dag?  

 

Ansettelsesprosessen 

- Kan du ta meg gjennom den ansettelsesprosessen vi skal snakke om i dag, steg for 

steg? 

 

Jobbanalyse og utlysning 

Jeg vil gjerne vite litt om din rolle i startfasen av rekrutteringsprosessen og tankene dine om 

forarbeidet i denne prosessen.  

- Deltok du i utarbeidelsen av en jobbanalyse før utlysning av stillingen? 

o Hvordan kartla dere behovene organisasjonen hadde til en ny ansatt i denne 

stillingen? 

o Hvilke personlige egenskaper så du etter i denne prosessen? Hvordan vet dere 

hvilke personlighetstrekk som er viktige for stillingen? 

- Hvor viktig mener du jobbanalysen er, når dere skal ansette til en stilling?  

o Hvorfor?  

- Hvem utarbeidet utlysningsteksten?  

o Eventuelt: Hvordan ble den utarbeidet?  

- Opplyste dere om personlighetstester allerede i utlysningsteksten?  

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

  

Prosedyrer og prinsipper i organisasjonen 

- Hva slags retningslinjer har dere å forholde dere til i forbindelse med denne 

ansettelsen?  

- Har du som jobber med rekruttering noen spesielle retningslinjer som dere må 

forholde dere til som ikke leder og tillitsvalgte har?  
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o Hvordan forholdt du deg til disse retningslinjene konkret i prosessen? Har du 

noen eksempler?  

 

Gjennomføring av prosessen 

- Hva er du opptatt av at skal til for å få en god ansettelsesprosess?  

- Har du noen eksempler på en slik prosess?  

- Var denne rektorprosessen en slik?  

 

Personlighetstest  

- Kan du si noe om personlighetstesten du bruker i rekruttering?  

- Hvorfor er akkurat denne/disse testene valgt?  

- Hvem er det som velger hvilke tester som skal benyttes i organisasjonen?  

- Til hvilke stillingstyper brukes personlighetstester i organisasjonen?  

- Hvorfor til akkurat denne typen stillinger?  

- Hvilke kriterier har du for hva du oppfatter som gode personlighetstester?  

- Hvor ofte brukes personlighetstester i rekrutteringsprosesser?   

- Hvorfor bruker dere personlighetstester i ansettelsesprosesser? 

-  Hvorfor valgte dere å bruke personlighetstest i rekruttering til denne 

stillingen?  

- Hva tenker du om å bruke personlighetstester for å kartlegge søkerne?  

- Hvilke fordeler eller ulemper kan bruk av tester ha? Hva tenker du at det kan 

bidra med?  

- Hvordan har personlighetstesten som verktøy bidratt til denne rekrutteringsprosessen?  

- Har personlighetstesten vært avgjørende for hvem som har fått en stilling?  

- Var det avgjørende i denne prosessen? 

- Hva var avgjørende her? 

- Når i prosessen tok kandidatene personlighetstest? 

-  Hvorfor? Hva tenker du om timingen av personlighetstest?  

- Når startet dere med å bruke tester i rekruttering i organisasjonen?  

- Hvorfor innførte dere dette?  

 

Andre seleksjonsmetoder 

- Opplever du at det er andre måter å få kunnskap om kandidatens personlighet og 

hvordan en kandidat vil opptre i ulike sammenhenger?  

- Har dere tilgang til andre typer tester?   

o Vurderte dere andre typer tester?  

• Hvorfor/hvorfor ikke? 

- Hvordan vektlegges personlighetstesten versus den andre informasjonen dere samler 

inn, som intervju og cv?  

- Hva har førsteinntrykket av kandidaten å si for vurderingen? 

- Er det noen seleksjonsmetoder du ser på som viktigere enn andre?  

- Hvilke fordeler gir personlighetstester fremfor andre seleksjonsmetoder?  

- Hva er den beste måten å gå frem på for å sikre at man ansetter rett person?  
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Sosialt ønskelig/justering 

- Opplevde dere noen gang at det var et sprik mellom testskår og kandidatens mening? 

Hva gjorde dere da? 

 

- Var det noen i denne prosessen som du oppdaget hadde svart ”sosialt ønskelig” på 

spørsmål i testen?  

- Eventuelt, hvordan håndterte  du det?  

- Er det andre ting enn ”faking” som kan gi feil utslag på testresultatene?  

- Lar du kandidatene justere på egne resultater?  

 

Jobbsøkerne:  

- Hvordan opplevde du kandidatenes holdninger/innstilling til å gjennomføre en 

personlighetstest?  

- Har du noen eksempler på reaksjoner?  

- Hvordan ga du tilbakemelding på testresultatet?  

- Hvordan opplever du at kandidatene responderte på tilbakemeldingen? 

 

Objektivitet og makt 

- Hva tenker de rundt objektivitet når det kommer til verktøyene som brukes?  

- Opplever du personlighetstesten som en objektiv seleksjonsmetode?  Hva 

innebærer dette?  

- Hva tenker du om maktforholdet mellom arbeidsgiver og kandidater?  

- Vil bruken av personlighetstester gi en utjevning av dette maktforholdet?  

o Når man bruker personlighetstester, vil da et utfall være å nøytralisere 

subjektive faktorer og gjøre prosessen mer rettferdig for kandidatene? Eller vil 

det forsterke maktforholdet i favør av arbeidsgiver? Vil noen kandidater dra 

fordeler av å ha gjennomført mange personlighetstester og «bli gode på det»?  

- Er kulturelle forskjeller et tema hos dere?  

o Opplever du at det er kulturelle forskjeller i hvordan man svarer på en 

personlighetstest?  

- Er det noen typer mennesker som blir utelatt eller inkludert i en ansettelsesprosess der 

man benytter personlighetstester?  

o Har du noen eksempler på dette fra denne prosessen eller andre?  

 

Forskning 

- Hvordan får du kunnskap om rekrutteringsmetoder?  

- Hvordan holder du deg oppdatert på forskning om personlighet og jobbprestasjoner, 

og bruk av personlighetstester i ansettelsesprosesser?  

- Hvordan bruker du eventuelt dette i arbeidet ditt?  

- Diskuterer du fagstoff med noen andre?  

- Hva diskuterer dere om ansettelsesprosessen i avdelingen? 
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Avslutningsspørsmål  

- Er det noen fordeler eller ulemper knyttet til det å benytte personlighetstest i 

rekruttering, som du har lyst til å tilføye?  

- Er det noe mer av det vi har snakket om som du har lyst til å utdype eller snakke mer 

om? 

- Opplever du at det er noen viktige aspekter ved det å benytte seg av 

personlighetstester som jeg har utelatt i denne samtalen?  

 

 

 

Vedlegg C - Intervjuguide tillitsvalgte 

 

 

Innledningsspørsmål 

Jeg vil gjerne vite litt mer om din stilling som tillitsvalgt  

- Hvor lenge har vært tillitsvalg i organisasjonen?  

- Hvilke arbeidsoppgaver har du som tillitsvalgt?  

- Hvor mye av arbeidet ditt består av å delta i rekrutteringsprosesser?  

- Hva slags stillinger er du med i rekrutteringsprosessen til? 

- Hva slags utdanningsbakgrunn har du?  

o Har du kurs eller utdanning som er relevant for rekruttering?  

 

Ansettelsesprosessen 

Jobbanalyse og utlysning 

Her vil jeg gjerne vite litt om din rolle i startfasen av rekrutteringsprosessen og tankene dine 

om forarbeidet i denne prosessen.  

- Kan du ta meg gjennom ansettelsesprosessen til den stillingen vi skal snakke om i 

dag, steg for steg? 

- Hvor delaktig var du i forarbeidet? 

o  jobbanalyse, utlysning? 

- Hva var viktig for deg som tillitsvalgt å være med på?  

- Hvilke personlige egenskaper så du etter i denne prosessen? 

- Hvor viktig mener du jobbanalysen er, når dere skal ansette til en stilling?  

o Hvorfor?  

- Kan du gi et eksempel der jobbanalyse har vist seg å være nyttig/ lite nyttig?  

- Tenker du som tillitsvalgt at man bør opplyse om personlighetstest allerede i 

utlysningsteksten?  

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Prosedyrer og prinsipper i organisasjonen 

- Hva slags retningslinjer har du, som tillitsvalgt, å forholde dere til i forbindelse med 

denne ansettelsen?  
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o Har du som tillitsvalgte noen spesielle retningslinjer som dere må forholde 

dere til som ikke leder og rekrutterer tenker på?  

o Hvordan forholdt du deg til disse retningslinjene konkret i prosessen? Har du 

noen eksempler?  

- Kan du si noe om personlighetstesten som blir brukt i rekruttering i denne prosessen? 

- Hvem er det som velger hvilke tester som skal benyttes?  

o Vet du hva kriteriene for dette valget er?  

- Til hvilke stillingstyper brukes personlighetstester i organisasjonen (som du har 

oversikt over)?  

o Hvorfor akkurat denne typen stillinger? 

- Til hvilke stillinger brukes ikke tester? Hvorfor?  

 

Gjennomføring av prosessen 

- Som tillitsvalgt, hva er du opptatt av at skal til for å få en god ansettelsesprosess?  

o Har du noen eksempler på en slik prosess?  

o Var denne lederansettelsesprosessen en slik?  

 

Personlighetstest  

- Hvorfor bruker dere personlighetstester i ansettelsesprosesser?  

- Hvorfor valgte dere å bruke personlighetstest i rekruttering til denne stillingen? 

-  Når startet dere med å bruke tester i rekruttering? Hvorfor innførte dere dette?  

- Hva tenker du om å bruke personlighetstester for å kartlegge søkerne?  

- Hva tenker du at det kan bidra med?   

o Hvilke fordeler eller ulemper kan bruk av tester ha? 

- Hvordan har personlighetstesten som verktøy bidratt til denne rekrutteringsprosessen?  

- Har personlighetstesten noen gang vært avgjørende for hvem som har fått en stilling?  

o Har du et eksempel?  

- Var det avgjørende i denne prosessen?  

o Hva var avgjørende her?  

- Når i prosessen tok kandidatene personlighetstest? Hvorfor? Hva tenker du om 

timingen av personlighetstest?  

 

 

Andre seleksjonsmetoder 

- Hva er den beste måten å gå frem på for å sikre at man ansetter rett person?  

- Opplever du at det er andre måter å få kunnskap om kandidatens personlighet og 

hvordan en kandidat vil opptre i ulike sammenhenger?  

- Hvordan vektlegges personlighetstesten versus den andre informasjonen som blir 

samlet inn, som intervju og cv?  

- Hva har førsteinntrykket av kandidaten å si for vurderingen?  

- Er det noen seleksjonsmetoder du ser på som viktigere enn andre?  

- Hvilke fordeler gir personlighetstester fremfor andre seleksjonsmetoder?  

 



 102 

Jobbsøkerne:  

- Hvordan opplevde du jobbsøkernes holdninger til å gjennomføre personlighetstest i 

denne prosessen?  

o Har du noen eksempler på reaksjoner? 

- Hvordan gis tilbakemelding på testene?  

- Hvordan opplevde du at kandidatene responderte på tilbakemeldingen? 

 

Justering 

- Opplevde du at kandidatene kjente seg igjen i tilbakemeldingen?  

- Opplevde dere noen gang at det var et sprik mellom testskår og kandidatens mening? 

o Evt. Hva gjorde dere da? 

o Får kandidaten justere på egne resultater? 

 

Maktforhold  

- Hva tenker de rundt objektivitet når det kommer til verktøyene som brukes?  

- Opplever du personlighetstesten som en objektiv seleksjonsmetode? 

o  Hva innebærer dette?  

- Hva tenker du om maktforholdet mellom arbeidsgiver og kandidater?  

- Vil bruken av personlighetstester gi en utjevning av dette maktforholdet?  

o Når man bruker personlighetstester, vil da et utfall være å nøytralisere 

subjektive faktorer og gjøre prosessen mer rettferdig for kandidatene? Eller vil 

det forsterke maktforholdet i favør av arbeidsgiver? Vil noen kandidater dra 

fordeler av å ha gjennomført mange personlighetstester og «bli gode på det»?  

- Er kulturelle forskjeller et tema hos dere?  

- Er det noen typer mennesker som blir utelatt eller inkludert i en ansettelsesprosess der 

man benytter personlighetstester?  

o Har du noen eksempler på dette fra denne prosessen eller andre?  

 

Avslutningsspørsmål  

- Er det noen fordeler eller ulemper knyttet til det å benytte personlighetstest i 

rekruttering, som du har lyst til å tilføye?  

- Er det noe mer av det vi har snakket om som du har lyst til å utdype eller snakke mer 

om? 

- Opplever du at det er noen viktige aspekter ved det å benytte seg av 

personlighetstester som jeg har utelatt i denne samtalen?  
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Vedlegg E – Samtykkeerklæring 
 
 

”Personlighetstester i ansettelsesprosesser” 

Bakgrunn og formål 
Denne studien blir gjort i forbindelse med min masteroppgave i sosiologi ved Universitetet i Oslo. 

Formålet med studien er å undersøke hvordan personlighetstester blir benyttet som et verktøy i 

ansettelsesprosessen.  

 

Jeg har kontaktet deg fordi du har vært med i en rekrutteringsprosess der man har benyttet 

personlighetstest for å kartlegge personlighetstrekk hos kandidater.  

Hva innebærer deltakelse i studien? 
Datainnsamlingen vil bestå av et samtaleintervju. Spørsmålene i intervjuet vil omhandle dine 

erfaringer, holdninger og meninger om ansettelsesprosessen og bruk av verktøy for å kartlegge 

personlighet. Intervjuene vil tas opp som lydopptak.  

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Dere som deltar og arbeidsplassen deres vil 

bli anonymisert. Det er kun jeg og min veileder som vil ha tilgang til dataene som blir samlet inn. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes i november 2018. Eventuelle personopplysninger og lydopptak 

vil da slettes. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien og du kan trekke deg når som helst, uten å måtte begrunne dette 

nærmere. Dersom du trekker deg, vil alle data som er samlet inn om deg bli slettet.  

 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med Johanne Rodvang på mail 

johanrod@student.sv.uio.no eller telefon 91738794. Veileder for denne masteroppgaven er  

Lars Klemsdal. Han kan kontaktes på mail lars.klemsdal@sv.uio.no.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD - Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

 

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

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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