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Sammendrag 

Dette er en studie som undersøker bruk av personlighetstest i rekrutteringsprosesser. I et 

arbeidsliv preget av større kompleksitet, høyere endringstakt, og økt konkurranse stilles det 

nye krav til organisasjoner og deres ansatte. God rekruttering er avgjørende for arbeidsgivere, 

fordi en ny ansatt potensielt kan bli en stor ressurs for organisasjonen, mens feilansettelser er 

svært kostbare. Feilansettelser er regnet for å være en av de de mest omfattende feilene en leder 

kan gjøre, og man at anslår at kostnadene for dette kan ligge på alt mellom 500 000 til 

1 000 000 kr avhengig av type stilling (Haaland, 2019). Kostnadene for en feilansettelse er 

imidlertid mer sammensatt enn rene lønnskostnader og kostnadene til rekrutteringen, da 

feilansettelser også kan ha konsekvenser for produktiviteten til andre som den skal arbeide 

sammen med, kunder/brukere kan få tjenester med lavere kvalitet og dermed kan det ha 

negative konsekvenser for omdømmet til organisasjonen, samt at det er kostnader på det 

personlige plan for den som ansettes. Man ser også at arbeidstakere i økende grad bytter jobb. 

Manpowers jobbskifteundersøkelse fra 2013 estimerer at tre av ti har byttet jobb i løpet av de 

siste 4 årene. Hele 6 av 10 av de under 30 har byttet jobb siste 4 år (Manpower 2013).  

 

For å redusere sjansen for feilansettelser tar man nå i økende grad i bruk psykometriske tester 

i rekrutteringsprosessen. Personlighetstesten er en av disse, og formålet med den er å bidra til 

å predikere fremtidige jobbprestasjoner. Mye tyder på at praktikere ser på personlighet som en 

viktigere determinant enn for eksempel evner og intelligens, og hele tre av fire som har 

gjennomgått tester i Norge, har tatt en personlighetstest (Opinion for DNV, 2006, 2015, ref. i 

Skorstad, 2015).  

 

Analysen i denne kvalitative casestudien fant sted i Norges ledende finanskonsern, DNB. 

Bank- og finansbransjen er i stadig endring. Blant annet er den økende digitaliseringen med på 

å endre kundepreferanser. For å lykkes må bankene, forsikringsselskapene og 

finansinstitusjonene være endringsvillige og innovative (Deloitte, 2015). DNB gjennomfører 

ca. 1700 ansettelser årlig (DNB, 2020). Det er derfor en svært interessant og relevant 

virksomhet å studere. Datainnsamlingen er foretatt gjennom intervjuer av rekrutterere og 

ansettende ledere i organisasjonen. Spørsmålene omhandlet rekrutteringsprosessen og 

informantenes erfaringer med bruk av personlighetstester. Formålene med spørsmålene er å 

belyse hvordan personlighetstesten brukes, hvilken rolle den spiller for deltagerne i 

rekrutteringsprosessen og nytteverdien de eventuelt har for organisasjonen. 



HOVEDFUNN 

 

Funnene i analysen viser at rekrutteringsprosessen innebærer et samarbeid mellom rekrutterer 

og rekrutterende leder. Personlighetstestene blir tatt i bruk som såkalte samtaleverktøy; som 

innledning til samtale og refleksjon hos kandidaten. Testsamtalen gjør det lettere for de som 

rekrutterer å stille utdypende spørsmål, samtidig som kandidaten gis mulighet til å begrunne 

sine svar, eventuelt også med leder tilstede. Hvorvidt personlighetstesten kan kalles et objektivt 

måleverktøy må imidlertid settes i sammenheng med ekspertisen personen som tilbakeleser 

testen har, og i hvilken grad vedkommende forholder seg til testens satte definisjoner i 

sammenheng med egenskaper definert i jobbanalysen. Testresultatene må derfor knyttes opp 

mot jobbanalyse for at personlighetstesten skal utgjøre sin nytte som seleksjonsverktøy. 

 

Funnene viser også at det eksisterer praksis knyttet til personlighetstesting i organisasjonen. 

Dette indikerer at det eksisterer praksisfellesskap blant de rekrutteringsansatte, og at disse 

fungerer som viktige læring og- utviklingsarenaer for formell og uformell læring. Praksisen 

knyttet til personlighetstesting er med på å forme bruken, kvaliteten og meningen med 

verktøyet. Den pågående praksisen rundt personlighetstesten er med på å gi verktøyet mening 

og funksjon som grenseobjekt. 

 

Videre fant jeg at man i organisasjonen så langt det lar seg gjøre unngår å ansette kandidater 

på grunnlag av subjektive vurderinger. I lys av Carliles teoretiske rammeverk kan det 

argumenteres for at personlighetstesten fungerer som et grenseobjekt på et syntaktisk, 

semantisk og pragmatisk nivå. Dialogen som finner sted i testsamtalen fungerer som middel 

for overføring, oversettelse og transformering av kunnskap for deltagerne i 

rekrutteringsprosessen. Rekrutterers vurdering av kandidatens testresultater og samtale 

fungerer i denne sammenheng som rådgivende ovenfor ansettende leder.  Nytteverdien av 

seleksjonsverktøyet må derfor sees i sammenheng med rekrutterers ekspertise på feltet. 

 

Til slutt viser funnene at personlighet og personlighetstesting anses som et relevant og viktig 

aspekt for å finne rett person til ulike stillinger, i eksterne så vel som i interne prosesser. 

Personlighet knyttes av informantene opp mot evne til samarbeid både på tvers og i team, 

endringsvilje og lærevillighet. Bruken av verktøyet og mulighetene som ligger i 

praksisfellesskap kan være et utgangspunkt for videre studier og bidra til at flere virksomheter 

ser nytten i og/eller kan forbedre sin praksis rundt personlighetstesting. 
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Fordi det i senere tid har vært mer fokus på hvordan jobbsøkere oppfatter bruk av tester, ville 

det vært interessant for videre forskning å undersøke nærmere kandidatenes opplevelse av 

personlighetstesting. Det kunne også vært interessant å studere mer rundt teoriene som ligger 

til grunn og hvordan testene produseres. Eksempelvis kunne man gått mer i dybden på hvorfor 

personlighetstester benyttes i større grad enn andre type tester.  
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1 Introduksjon  

1.1  Bakgrunn og aktualitet 

Et arbeidsliv preget av globalisering, større kompleksitet, høyere endringstakt, og økt 

konkurranse stiller nye og store krav til organisasjoner og deres ansatte. Ifølge Newell et. al 

(2009) har den enkelte arbeidstakers kunnskap blitt den viktigste ressursen for å skape og 

opprettholde konkurransefortrinn i det de betegner som kunnskapssamfunnet. Manpowers 

jobbskifteundersøkelse fra 2013 estimerer at tre av ti har byttet jobb i løpet av de siste 4 årene. 

Hele 6 av 10 av de under 30 har byttet jobb siste 4 år. Spesielt blant de med høyere utdanning 

er det vanligere å bytte jobb (Manpower 2013). Det er i denne sammenheng derfor helt 

avgjørende at arbeidsgivere lykkes med å velge riktig person når de skal rekruttere. En ny 

ansatt kan potensielt bli en stor ressurs for organisasjonen, mens en feilansettelse kan medføre 

store kostnader. Ifølge Haaland (2019) er feilansettelser blant de mest omfattende feilene en 

leder kan gjøre, og at anslår at kostnadene for en feilansettelse kan ligge på alt mellom 500 000 

til 1 000 000 kr avhengig av type stilling. Kostnadene for en feilansettelse er imidlertid mer 

sammensatt enn rene lønnskostnader og kostnadene til rekrutteringen, da feilansettelser også 

potensielt har konsekvenser for produktiviteten til andre som den skal arbeide sammen med, 

kunder/brukere kan få tjenester med lavere kvalitet og dermed kan det ha negative 

konsekvenser for omdømmet til organisasjonen, samt at det er kostnader på det personlige plan 

for den som ansettes. Gode rekrutteringsprosesser er derfor nødvendig for å gi ledere og 

rekrutteringsansvarlige et godt beslutningsgrunnlag når ledige stillinger skal bemannes (Difi, 

2012). Å finne og holde på de rette individene kan utgjøre en stor forskjell for en organisasjons 

evne til å bli en ledende aktør på markedet, og i enkelte bransjer er rekruttering og 

talentutvikling en av de største utfordringene man står ovenfor (Wenger, et al. 2002).  

 

Dersom arbeidsgiver ikke har gode prosesser, gode understøttende verktøy og de riktige 

personene involvert i prosessen for å selektere hvilke medarbeidere som rekrutteres inn i 

organisasjonen, risikerer man å utfordre eller vanskeliggjøre organisatoriske strategier 

(Haaland, 2019). Rekrutteringsprosessene bør derfor forsøke å skape en god match mellom de 

individuelle kvalitetene og den organisatoriske konteksten den nyansatte skal inn i. Ved 

anskaffelse av kompetanse gjennom rekruttering av nye medarbeidere står en ovenfor en rekke 

utfordringer, ikke minst når det gjelder valg av ulike seleksjonsmetoder og -teknikker. 

Tilgjengelige verktøy for vurdering av kandidater til en stilling har svært varierende 

treffsikkerhet, og ukritisk bruk av metoder kan derfor lede til at organisasjonen ikke får tilgang 



på den kompetansen man faktisk søker (Lai, 2013). De tre vanligste utvelgelsesmetodene i 

Norge er søknad/CV, intervju og referanser. Når virksomhetene de senere årene har jobbet med 

å forbedre sine seleksjonsmetoder, er det særlig personlighetstester de har satset på (Haaland, 

2019). Man har også sett at bruken av disse testene har økt og det har blitt et utbredt verktøy i 

det norske arbeidsmarkedet, spesielt i løpet av de 10-15 siste årene (E24, 2016). Ulike former 

for tester skal dessuten hjelpe store arbeidsgivere med å sile store mengder jobbsøkere, og skal 

bidra til at alle søkere gis den samme muligheten (E24, 2016).  

 

Flere og flere rekrutterere har også sett verdien av testverktøy og samtidig har 

leverandørindustrien av tester vært pådrivere for å bygge seg et marked (E24, 2016). Enkelte 

lederne har gitt uttrykk for at rekruttering er en vanskelig oppgave, og ønsker seg bistand i 

prosessen. Personlighetstesten skal være et supplement til intervjuer og referanser, og sammen 

med øvrig informasjon om søkeren bidra til å øke sannsynligheten for å få rett person til 

stillingen. Dette fordi personlighetstesten skal bidra til mer grundigere og tryggere beslutninger 

ut i fra et så objektivt vurderingsgrunnlag som mulig – uavhengig av subjektive grunnlag som 

førsteinntrykk eller leders magefølelse (Difi, 2012).  

 

Teoretisk er dette feltet også interessant å studere. Kunnskapssamfunnet karakteriseres av at 

arbeidet i økende grad blir utført gjennom samarbeid mellom ulike grupper som er gjensidig 

avhengige av hverandre (Bechky 2006; Clegg et al. 2002; Lawler et al. 1992, ref. i Nicolini, 

2012). Smalere ekspertise hos de ansatte resulterer i at forskjellige grupper utøver forskjellige 

spesialiserte praksiser, som i så måte tillater utvikling av spesialisert kunnskap. For å håndtere 

fremveksten av kunnskapssamfunnet og den økte spesialiseringen hos arbeidstakerne har man 

benyttet seg av begrepet kunnskapsledelse i organisasjonslitteraturen. Kort fortalt fokuserer 

kunnskapsledelse på hvordan man best kan skape og dele kunnskap i en organisasjon, og 

hvordan man kan ta vare på og forvalte den best mulig (Newell, et al. 2009).  

 

Arbeidsplassen vurderes dessuten i økende grad som en arena for læring heller enn bare 

oppgaveutførelse. Ved at organisasjoner ofte har ansatte med et mangfoldig sett av kunnskaper 

og ferdigheter, er det store potensialer ved utnyttelse av arbeidsplassen som læringsarena 

(Edmondson, 2008; Noe, Clarke & Klein, 2014). I dette ligger det blant annet et behov for å 

bygge en muliggjørende kontekst som knytter sammen forskjellige grupper mennesker, 

interesser, identiteter og perspektiver for å løse en bestemt oppgave (Boland & Tenkasi, 1995, 

ref i. Newell, 2009). I studier knyttet til slike fellesskap har man benyttet seg av begrepet 
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praksisfellesskap. Praksisfellesskap kan kort beskrives som grupper med mennesker som har 

en jobb-relatert aktivitet til felles (Hislop, et al. 2013). Begrepet relateres til et såkalt 

praksisbasert kunnskapssyn, og vi finner tallrike artikler og bøker knyttet til dette.  

 

En annen utfordring man har undersøkt i forbindelse med kunnskapsledelse er hvordan 

kunnskapen i seg selv kan skape barrierer mellom mennesker. Kunnskapsgrenser kommer til 

syne når forskjeller i mening, normer og interesser oppstår hos ulike parter i tverrfaglig 

samarbeid (Carlile, 2002). Det har blitt foreslått at disse grensene i økende grad formidles ved 

hjelp av objekter og artefakter (Knorr Cetina, 1997, ref i Nicolini, et al. 2012). Med andre ord 

settes det fokus på hvordan menneskelig aktivitet er vevd inn i ikke-menneskelige artefakter, 

objekter og fysiske ordninger (Orlikowski, 2007; Schatzki, 2001, ref. i Newell, 2009). Mye 

nyere organisasjons- og ledelseslitteratur har redegjort for objektenes rolle i tverrfaglig 

samarbeid ved å benytte seg av begrepet «grenseobjekter» (Nicolini et al. 2012, s. 7). Begrepet 

ble lansert i 1989 av Star og Griesemer og teorien har siden hatt stor innflytelse. Interessen for 

objekter og artefakter har også gått hånd i hånd med såkalte praksis-baserte-studier og den den 

sosiale og materielle naturen man har sett i organisasjonspraksis (Nicolini 2010; Orlikowski 

2002; Orlikowski 2007; Osterlund & Carlile 2003).  

 

Bruken av grenseobjekter tilrettelegger for kunnskapsdeling i grensekryssende aktiviteter ved 

å gi en felles referanseramme for kommunikasjon på tvers av forskjellige kunnskapsdomener. 

Star og Griesemer (1989) definerte det først som objekter som er formbare nok til å tilpasse 

seg lokale behov samtidig som de er robuste nok til å opprettholde en felles identitet på tvers 

av ulike felt. De kjennetegnes videre ved å gi direksjon for diskusjon, forhandlinger og felles 

aktiviteter for individer i ulike fellesskap. De kan også brukes for å forbedre og utvikle 

arbeidsrelaterte forhold mellom mennesker, og den felles forståelsen de har seg imellom 

(Bresnen 2010, ref. i Hislop, et al. 2013). Eksempler på grenseobjekter kan være fysiske eller 

abstrakte verktøy eller prosedyrer i en organisasjon, og er et hyppig anvendt begrep for å 

analysere arbeidsrelaterte fenomener. Blant annet har man med utgangspunkt i grenseobjekter 

studert forandringsprosesser (Fenton 2007 Windeck et al. 2015), biomedisinsk innovasjon 

(Swan et al. 2007; McGivern & Dopson 2010) og kunnskapsdeling i spesialisert prosjektarbeid 

(Sapsted & Salter 2004; Swan et al. 2007; Bresnen 2010, ref. i Hislop et al. 2013). Andre har 

vektlagt rollen de spiller som midler for tilegnelse av kunnskap både i og utenfor ulike 

virksomheter, og knyttet suksessfylte grenseobjekter opp mot den enkelte organisasjons 

levedyktighet (McKnight & Zietsma, 2007). 



 

I kapittel 2 vil jeg presentere noen teoretiske perspektiver som kan belyse hvordan 

organisasjoner kan forholde seg til personlighetstest som verktøy i en rekrutteringsprosess, og 

hvilken rolle dette verktøyet har i organisasjonen. Først skal vi redegjøre for to syn på kunnskap 

og læring i organisasjoner. Med utgangspunkt i et praksisbasert syn skal vi utforske hvordan 

praksisfellesskap fungerer som læring og- utviklingsarena for organisasjonsmedlemmer. Vi 

skal også se på hva som kjennetegner grenseobjekter, og hvilken rolle de spiller når ulike 

medlemmer skal samarbeide på tvers av ulike felt. Det vil i forbindelse med dette også være 

relevant å gå inn på hva som kjennetegner såkalte kunnskapsgrenser og grensekryssing. For å 

belyse problemstillingen vil jeg presentere tre konkrete kunnskapsgrenser som kan oppstå 

under et samarbeid, og se hvordan enkelte personer kan fungere som midler for å krysse disse. 

Til slutt vil jeg rette fokuset mot rekruttering, og hvilken rolle rekruttering har for 

organisasjonen. Dette anser jeg som nødvendig for å danne et bilde av hvordan og hvorfor 

personlighetstester brukes i rekrutteringsprosessen. Avslutningsvis vil jeg gå igjennom hva 

som kjennetegner personlighetstest som seleksjonsverktøy. 

 

De ovennevnte forholdene har alle bidratt til å forme innfallsvinkelen til denne 

masteroppgaven. Personlighetstester er et aktuelt tema og man finner få arbeidsgivere som ikke 

benytter seg av dette i noen grad, og de fleste som har vært i en jobbsøker-situasjon har selv 

opplevd å ta en slik test. Valgte teoretiske perspektiver vil belyse hvordan organisasjoner kan 

forholde seg til personlighetstest i en rekrutteringsprosess, og hvilken rolle eller nytteverdi 

dette verktøyet har for organisasjonen. 

 

1.2  Problemstilling og avgrensninger 

Problemstillingen for denne oppgaven er som følger:  

 

På hvilke måter fungerer personlighetstesten som grenseobjekt (samtaleverktøy) for deltagerne 

i en rekrutteringsprosess– og hvilken nytte har den for organisasjonen?  

 

Dette spørsmålet vil besvares ved å først se nærmere på rekrutteringsprosessen og hvilke 

erfaringer rekrutterer i en slik prosess har gjort seg med personlighetstester. Av dette følger det 

videre spørsmål om hvordan testen fungerer som et samtaleverktøy og potensielt grenseobjekt. 

Hvem er deltagerne i en rekrutteringsprosess, og på hvilken måte fungerer testen som felles 
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referansepunkt? På hvilke måter er personlighetstesting en praksis? Og hva slags nytteverdi 

kan den ha eller ikke ha for organisasjonen i et omskiftelig arbeidsliv? 

 

Jeg vil ikke gå inn på personlighetstesten som måleverktøy i min oppgave. Det vil si at jeg vil 

ikke gå dypt inn på den psykologiske vitenskapen som ligger bak testene og hvordan de 

produseres.  Formålet med denne oppgaven er å undersøke verktøyet ut i fra et pedagogisk 

ståsted, ved å sette det inn i en lærende organisasjonskontekst. Bruken av testen som innledning 

til samtale og refleksjon blir derfor vesentlig.  Jeg har også valgt å utelate kandidatens 

opplevelse i rekrutteringsprosessen og heller se på den generelle nytteverdien 

personlighetstester har.  

 

 

1.3 Leseveiledning 

I kapittel 2 vil det redegjøres for teoretiske perspektiver som kan bidra til å belyse 

problemstillingen. Deretter vil kapittel 3 beskrive den metodiske tilnærmingen. I kapittel 4 vil 

funn presenteres og analyseres. Diskusjonen kommer i del 5, og der vil problemstillingen 

belyses gjennom å koble funn og det analytiske rammeverket. I kapittel 6 kommer 

konklusjonen på oppgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Teoretiske perspektiver 

I denne delen skal vi se nærmere på teoretiske perspektiver som kan bidra til å belyse 

problemstillingen. I del 2.1 vil jeg redegjøre for to hovedsyn vi finner innenfor studier av 

kunnskapsarbeid i organisasjoner, henholdsvis eiendomsperspektivet og praksisperspektivet. I 

del 2.2 skal vi se på hva som kjennetegner praksisfellesskap som læringsarena. Deretter vil vi 

i 2.3 se nærmere på hva grenseobjekter er. I 2.4 presenteres kunnskapsgrenser og 

grensekryssing, og i 2.5 skal vi se nærmere på tre konkrete kunnskapsgrenser definert av 

Carlile. I 2.6 skal se hva grensekryssere er før vi over på rekruttering i 2.7. I 2.8 defineres 

personlighetstesten som seleksjonsverktøy. I 2.8 vil til slutt kapittelet oppsummeres. 

 

2.1  Kunnskapssyn 

I studier av kunnskapsarbeid i organisasjoner er det gjerne to perspektiver man anser at har 

vokst frem; «the epistemology of possession» kalles for eiendomsperspektivet og «the 

epistemology of practice» som kalles for praksisperspektivet (Cook & Brown, 1999, ref. i 

Hislop, 2013). Ut i fra eiendomsperspektivet ser man kunnskap som personlig eiendel, eller en 

kognitiv kapasitet. Dette perspektivet foreslår at organisasjoner har tilegnet seg forskjellige 

typer kunnskap, og at man som individ identifiserer seg med disse typene, som igjen fører til 

effektivitet innenfor deling og produksjon av kunnskap (Orlikowski, 2002). Perspektivet har 

av andre også blitt kalt «objektivistisk», fordi denne betegnelsen markerer hvordan 

organisasjonskunnskap typisk anses for å være objektiv, og at kunnskapen kan separeres fra 

mennesket via kodifisering. Følger man dette synet anser man at når kunnskapen kodifiseres 

gjøres den eksplisitt – og at den dermed separeres fra personen som skaper, utvikler og 

nyttiggjør seg av den. Denne type kunnskap kan eksistere i en rekke former, som dokumenter, 

diagrammer, datasystemer eller den kan være en del av fysiske artefakter som maskiner eller 

verktøy. For eksempel kan et dokument eller en internettside representere eksplisitt kunnskap 

(Hartmann & Dorée, 2015, ref. i Hislop, 2013). 

 

En viktig bidragsyter innenfor det eiendomsorienterte synet er Nonaka og hans forståelse av 

kunnskapsoverføring og informasjonsprosesser. Gjennom SEKI-modellen, som står for 

sosialisering, eksternalisering, kombinering og internalisering, illustrerte han denne prosessen 

(Newell et al. 2009). Begrepene taus og eksplisitt kunnskap er sentrale i Nonakas modell. Taus 

kunnskap kan beskrives som en uuttalt kunnskap som er vanskelig å formalisere og 

kommunisere verbalt. Taus kunnskap er implisitt og uttrykkes ofte gjennom handling. Det å 

kunne sykle er et eksempel på taus kunnskap. Eksplisitt kunnskap kan sees på som en motsats 
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der man kan formulere kunnskapen med ord slik at det blir lettere å overføre den mellom ulike 

kontekster (Newell et al., 2009).  

 

Nonakas SEKI-modell konverterer kunnskap gjennom fire prosesser. Først fra taus kunnskap 

til eksplisitt for å senere gjøre den taus igjen på en annen plass i organisasjonen. Disse 

prosessene omfatter sosialisering, eksternalisering, kombinering og internalisering. Det er 

igjennom denne prosessen ny kunnskap skapes. Med utgangspunkt i sin modell legger Nonaka 

stor vekt på at kunnskap er forankret i menneskets individuelle kognitive prosesser, men legger 

også vekt på at organisasjoner har ansvar for å legge til rette for kontekster som muliggjør 

danning av ny kunnskap og deling av kunnskap. SEKI-modellen har derfor senere blitt 

videreutviklet gjennom å legge til begrepet «ba». Dette begrepet kan forklares som en plass 

hvor kunnskapen får mening, og denne plassen kan være fysisk, men også virtuell eller mental. 

«Ba» kan også oppstå og utvikles i relasjoner hvor kunnskap går fra å være individuell eller 

kollektiv (Newell, et al. 2009).  

 

I motsetning til eiendomsperspektivet, så er grunnpremisset for praksisperspektivet at 

kunnskap konstrueres og forhandles gjennom sosial interaksjon, og at kunnskap ikke 

nødvendigvis er noe man har eller ikke har. Man antar dermed heller at det er umulig å skille 

kunnskap fra mennesket på noe eksplisitt måte (Hislop, 2013). Ut i fra praksisperspektivet blir 

kunnskap oppfattet som noe som skapes gjennom praksis, sosiale situasjoner og forhandlinger. 

Dette kan bestemme hva som anses som kunnskap (Newell et al. 2009). Praksisperspektivet 

betraktes som en motsats til den eierskapsorienterte teorien som det kan argumenteres for at 

bidragsytere som Nonaka representerer. Kunnskapen kan ut i fra dette synet ikke betraktes som 

et objekt man kan kodifisere og separere fra mennesket (Hislop, et al. 2013). Ordet «knowing», 

er ifølge Orlikowski (2002), sentralt her, og innebærer at kunnskap er uatskillelig fra 

menneskelig aktivitet. «Knowing» er pågående sosiale prestasjoner man finner i 

organisasjonens hverdagspraksis, og kan dermed ikke forstås som stabil eller varig. 

Kontinuerlig kunnskap, være seg individuell eller kollektiv, er derfor ikke gitt, men må oppnås. 

Et slikt kunnskapssyn betyr at kompetanser eller ferdigheter innenfor en organisasjon ikke er 

faste eller gitte egenskaper i for eksempel finansielle eiendeler eller teknologiske artefakter, 

men at de er konstituert i de situerte, pågående praksisene medlemmene av organisasjonen tar 

del i. Kunnskap blir i så måte en effekt av at mennesker interagerer sammen i et fellesskap med 

tilhørighet og delte betingelser. Disse fellesskapene skal vi se at også fungerer som en viktig 

arena for læring og utvikling. 



2.2  Læring i praksisfellesskap 

Undersøkelser av framvoksende fellesskap i ulike felt har i stor grad bygget på studiene 

gjennomført av Lave og Wenger i 1991, og deres begrep praksisfellesskap tar utgangspunkt i 

menneskers identifikasjon med et sosialt fellesskap, og hvordan denne konteksten former 

individuell læring (Newell, et al. 2009). Lave & Wengers arbeider representerte i sin samtid et 

nytt og banebrytende perspektiv på læring, og praksisfellesskap er med tiden blitt sett som et 

verdifullt begrep blant annet når det kommer deling av kunnskap og prestasjonsforbedring i 

organisasjoner (Schenkel & Teigland 2008; Bradley et al. 2011, ref. i Hislop, 2013). Lave og 

Wengers (1991, s.98) definisjon på praksisfellesskap er «et sett med relasjoner mellom 

personer, aktiviteter og verden, over tid og i relasjon med andre overlappende 

praksisfellesskap». Andre har påpekt at praksisfellesskap består av tre viktige kjennetegn som 

alle er bygget på fellesskapets medlemmer og deres involvering i visse delte aktiviteter (Brown 

& Duguind 1991;Lave og Wenger 1991, ref. i Hislop 2013): 1) Medlemmer i et 

praksisfellesskap innehar og utvikler et sett med felles, delt kunnskap, 2) praksisfellesskap 

utvikler vanligvis delte verdier og holdninger, og  3) medlemmer innehar også en form for 

felles, delt identitet (Brown & Duguid, 2001; Bettiol & Sedita 2011, ref. i Hislop, 2013). 

Ettersom begrepet i årenes løp har blitt benyttet i mange ulike fagdisipliner definerer man det 

nå typisk som «en gruppe mennesker som har en bestemt aktivitet til felles, og som på grunn 

av dette deler felles kunnskap, verdier, språk og identitet» (Hislop, et al. 2013).  

 

Man tilhører til enhver tid små eller større praksisfelleskap; på skolen, hjemme, i arbeidslivet 

og lignende (Wenger, 1998). Praksisfelleskap har i så måte også blitt definert som «en gruppe 

av mennesker som deler et problem, eller en lidenskap til et tema, og som utdyper deres 

kunnskap og ekspertise på dette området ved å interagere løpende» (Wenger et al., 2002, s.4). 

Det er i så måte verdt å nevne at begrepet på denne måten skiller seg fra prosjektbaserte team, 

fordi medlemmene i et team gjennomfører oppgaver som bidrar til å løse et delt, men 

forhåndsdefinert mål. Forpliktelsen og arbeidet retter seg utelukkende mot målsetningen, og 

team-leder bidrar til å rettlede medlemmene når det kommer til å opprettholde satte tidsfrister 

og leveranser (Wenger, et al. 2002). Når prosjektoppgaven er ferdig, oppløses dessuten teamet 

(Newell, et al. 2009). Essensen i praksisfellesskap er på sin side basert på medlemmenes 

personlige investering i et gitt felt. En koordinator i et praksisfellesskap «leder» ikke 

fellesskapet på en tradisjonell måte, men bringer i stedet mennesker sammen og tilrettelegger 

for fellesskapets utvikling og direksjon (Wenger, et al. 2002).  
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Praksisfellesskapene fungerer som viktige lærings- og utviklingsarenaer i organisasjoner. De 

beskrives som en «levende» kontekst, hvor læring skjer som et samspill mellom erfaring og 

kompetanse. Denne spenningen er fruktbart for læring. Det er dette som gir nye medlemmer 

innpass og tilgang til kompetanse, samtidig som de gir en kontekst for å utforske ny innsikt 

som er med på å danne ny kunnskap. Et velfungerende praksisfellesskap kjennetegnes av å 

sørge for en kontekst som utforsker denne innsikten uten å «stivne fast» (Wenger, 1998). De 

har blitt beskrevet som dynamiske på den måten at de utvikler seg i takt med at nye medlemmer 

tar del i fellesskapet, at eksisterende medlemmer forlater det, og ettersom kunnskapen og 

praksisene i fellesskapet tilpasser seg stadig skiftende omstendigheter (Mørk, et al. 2010).  

 

Læring i praksisfellesskap knyttes til identitetsforming. Fordi læring forvandler hvem vi er og 

hva vi gjør, er det også en opplevelse av identitetsforming. I tråd med det praksisbaserte synet 

på kunnskap anses ikke læringen som en akkumulering av ny informasjon og ferdigheter, men 

heller som en prosess i å «bli noe». Man kan si at det er først i identitetsformingen læringen 

blir meningsfull og en del av personer og deres individuelle historier (Wenger, 1998). I 

sammenheng med dette tillates også prosessen med legitim perifer deltagelse i 

praksisfellesskapet. Legitim perifer deltagelse omhandler læringsprosessen og sosialiseringen 

som finner sted når nye medlemmer entrer et fellesskap. Med inspirasjon fra læringen som 

finner sted mellom mestere og nybegynnere i alt fra stammesamfunn til yrker som brannmenn, 

jordmødre eller leger, rettes det fokus mot hvordan nybegynnere lærer ved å observere og 

kommunisere med mesteren eller andre medlemmer i et fellesskap. Man starter som perifer 

deltager, men over tid begynner man å delta i praksis ved å gjøre enkle, men produktive 

oppgaver for fellesskapet. Med økt og mer kompleks deltagelse i fellesskapet blir 

nybegynnerne gradvis legitime medlemmer (Hislop, 2013). Fordi de individuelle 

nybegynnerne praktiserer sammen, oppnås mestring som en kollektiv oppnådd eiendom i 

praksisfellesskapet (Mørk, et al. 2010). Legitim perifer deltagelse handler ikke om å etterligne, 

men prosessen i være praktikant, og dermed lære. Læring involverer derfor en forandring i 

individet, men relatert til den sosiale interaksjonen og identitetsdannelse i et praksisfellesskap. 

Det er fellesskapet som bestemmer hva som relevant kunnskap og hvordan den skal brukes i 

utførelsen av arbeidsoppgaver (Newell et al. 2009). Det er også verdt å nevne at den uformelle 

læringen som skjer mellom nybegynneren og de andre medlemmene i et praksisfellesskap er 

et nøkkelement i legitim perifer deltagelse, og det har blitt antatt at å lære å bli et medlem av 



en organisasjon handler i mye større grad om sosialisering enn formell læring (Trowler & 

Turner, 2002, ref. Hislop s. 198) 

 

Cox (2005, s.23) så nærmere på ulike definisjoner av praksisfellesskap, og hevdet «den 

dominante bruken av begrepet praksisfellesskap i organisasjonslitteraturen er en relativ 

uformell interorganisatorisk gruppe som ledelsen har lagt til rette for å øke læring og 

kreativitet». Wenger har sammen med McDermott og Snyder (2002) også knyttet 

praksisfellesskap opp mot mer moderne organisasjoner, og hvordan disse kan utnyttes best 

mulig. Ifølge dem utvikler det seg praksisfellesskap helt naturlig, og hvorvidt de består eller 

ikke avhenger av frivillig engasjement hos de respektive medlemmene. Praksisen som finnes i 

disse fellesskapene utforsker som vi har vært inne på både den eksisterende kunnskapen på 

feltet samtidig som den holder seg oppdatert på nye fremskritt og løsninger. Praksis betegnes 

som et sett med sosialt definerte måter å gjøre ting på i et spesifikt felt. Med andre ord er det 

et sett med felles tilnærminger og standarder som skaper et fundament for handling, 

kommunikasjon, problemløsning, prestasjon og ansvarlighet. Disse fellesressursene inneholder 

både tause og eksplisitte former for kunnskap, og spenner fra konkrete gjenstander til mindre 

håndgripelige former for kompetanse. Eksempler på kunnskapstyper i et fellesskap kan være 

historier, teorier, regler, rammer, modeller, verktøy, eksperter, artikler og lignende. Slike 

artefakter har av andre blitt betegnet som grenseobjekter, fordi de tilrettelegger for deling av 

kunnskap også på tvers av ulike fellesskap og kunnskapsdomener (Hislop, 2013, s. 229). 

Grenseobjekter kan derfor fungere som entiteter som binder ulike fellesskap sammen ettersom 

de tillater ulike grupper å samarbeide på en delt oppgave (Wenger et al. 1998).  Vi skal nå se 

nærmere på opphavet til dette begrepet, før vi går dypere inn på kjennetegn og rollen de spiller 

i samarbeid. 

 

2.3  Hva er grenseobjekter? 

Vi omgir oss daglig med ulike objekter i form av artefakter og verktøy, og man kan si at disse 

har blitt en del av hverdagen. De eksisterer nesten som en selvfølge og sjelden vurderer vi 

hvilken rolle de egentlig spiller for oss selv og våre omgivelser. Flere har imidlertid undersøkt 

og forsket på betydningen av slike objekter, og tanken om at disse bør inkluderes når en snakker 

om samarbeid i arbeidslivet er langt fra ny. Begrepet ble først introdusert av Star og Griesemer 

i 1989 i en studie ved Berkelymuseet i USA der de de beskrev disse objektene som viktige 

bidragsytere til suksessfylt samarbeid mellom ulike aktører som var tilknyttet museet. De 
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observerte blant annet at eksemplarer av døde fugler symboliserte svært ulik mening for 

amatør-fugletittere enn for profesjonelle biologer, men at den «samme fuglen» ble brukt av 

begge gruppene. Star og Griesemer (1989, s.3939) definerer begrepet på denne måten: 

 

Boundary objects are objects which are both plastic enough to adapt to local needs and the 

constraints of the several parties employing them, yet robust enough to maintain a common 

identity across sites (…). These objects may be abstract or concrete. They have different 

meanings in different social worlds but their structure is common enough to more than one 

world to make them recognizable, a means of translation. 

 

Ut i fra denne definisjonen ser vi at grenseobjekter er formbare slik at de kan tilpasses ulike 

lokale behov samtidig som de er i stand til å være felles referansepunkt. Star og Griesemer 

konstruerte fire kategorier for å beskrive grenseobjekter og deres funksjon. Disse er som 

følgende: 1.) repositories (oppbevaringsenheter). Dette beskrives som oppbevaringssteder med 

objekter som indekseres på en standardisert måte. Eksempler er bibliotek eller museer, men et 

mer moderne eksempel vil være datasystemer. 2.) ideal type (ideelle typer). Ideelle typer 

beskriver ikke de lokale detaljene nøyaktig, men er abstrakte og vage nok og derfor 

tilpasningsdyktige. Dette kan være diagrammer eller kart.  3.) Coincident boundaries 

(tilfeldighetsgrenser). Felles objekter som har de samme grensene men forskjellig innhold. Og 

til slutt, standardized forms (standardiserte former), som er standardiserte indekser som tjener 

som metoder for felles kommunikasjon. Eksempler på dette er skjemaer.   

 

For å tydeligere forstå begrepet grenseobjekt må man ta høyde for det Star og Griesemer 

betegnet som ulike «lokale forståelser». Disse oppstår som følge av såkalte barrierer eller 

grenser som skiller grupper med mennesker (Lamont & Molnar, 2002, ref. i McKnight og 

Zietsma, 2007). Grupper på hver side av en grense har ofte forskjellige kunnskapslagre og 

tankesett, og disse skillene har vist seg å ha negativ innflytelse når kunnskapen skal over en 

grense (Keegan. 1974; Carlile & Rebentisch, 2003, ref. i McKnight & Zietsma, 2007). Når 

grupper skilles av grenser, blir også mening ulik slik at mennesker fra ulike grupper tolker 

informasjon ulikt (Bechky, 2003, ref. i McKnight & Zietsma, 2007). Man kan i så måte si at 

individer lærer innenfor en spesifikk kontekst og at det derfor blir vanskelig å oversette 

læringen fra en kontekst til en annen (Brown & Duguind, 2001, ref. i McKnight & Zietsma, 

2007). Det er ut i fra disse dynamikkene grenseobjekter kan fungere som felles 

referanserammer for ulike parter som møtes, som midler for oversettelse.  Vi skal komme 



tilbake til grensekryssing og hva som kjennetegner kunnskapsgrenser i organisasjoner i del 2.4 

i oppgaven. 

 

Star og Griesmers artikkel fra 1989 ble på bare én måned sitert i Google Scholar ca. 4500 

ganger i 2014. Dette sier oss noe om teoriens innflytelse gjennom årene. Det finnes mengder 

med litteratur som diskuterer grenser, grenseobjekter og grensekryssing (Huvila, et al. 2017.), 

som alle er relaterte begrep. Grenseobjekter har i nyere litteratur omkring temaet blitt beskrevet 

som midler for kommunikasjon mellom individer og grupper fra forskjellige sosiale kontekster 

(Bechky, 2003). Andre definerer dem som hjelpemidler som tilfører direksjon for forhandling, 

diskusjon og delt aktivitet mellom mennesker fra ulike grupper. På denne måten kan de brukes 

som for å utvikle og forbedre forholdet mellom ulike arbeidstakere, og forståelsen mellom dem 

imellom (Bresnen, 2010, ref. i Hislop, 2013). Andre har satt dem i sammenheng med 

praksisfellesskap. Da ser man på grenseobjektene som entiteter som binder ulike fellesskap 

sammen ettersom de tillater ulike grupper å samarbeide på en delt oppgave (Wenger et al. 

1998).  I tillegg til kategoriene definert av Star og Griesemer over har en rekke andre objekter 

blitt betegnet som grenseobjekter arbeidslivet; Alt fra IT-systemer, prototyper, skisser (Newell, 

et al. 2009) til mer abstrakte objekter som narrativer (Bartel and Garud 2003; Boland and 

Tenkasi 1995, ref. i Huvila, 2014) og metaforer (Koskinen 2005, ref. i Huvila, 2014).  

 

Anvendelsen av begrepet, og hva som egentlig kan betegnes som grenseobjekter har imidlertid 

vært oppe til diskusjon. Fra å bare være knyttet opp mot objekter med en standardisert og 

bestemt struktur, og å tjene som tilfredsstillende informasjonskrav har man også avdekket 

viktigheten av å tilføre kontekstuell informasjon om grenseobjekter for at de skal være nyttige. 

For eksempel er forståelsen av selve opphavet og historien til et grenseobjekt, en nødvendig 

forløper for at grenseobjekter skal være forståelig for de i et mottakende praksisfellesskap 

(Mambrey and Robinson, 1997; Becky, 1999; Henderson, 1999; Lutters and Ackerman, 2002; 

Diggins and Tolmie, 2003; Subrahmanian et al. 2003, ref. i Lee, 2007, s. 311). Det har blitt 

argumentert for at objekter som blir brukt og som tilpasses gjennom gruppeinteraksjon ikke er 

grenseobjekter i det hele tatt, selv om de både er beslektet og like (Lee, 2007). Nicolini et al. 

(2012) hevder begrepet grenseobjekt enkelte ganger har blitt strukket for langt fra sin originale 

formulering og det har blitt stilt spørsmålstegn rundt begrepets nytteverdi (Zeiss and 

Groenewegen, 2009, ref. i Nicolini, et al. 2012). Det påpekes ut i fra dette synet at når alle 

objekter blir til grenseobjekter undergraves teoriens forklaringskraft. Når begrepet brukes 

ukritisk for å forklare et samarbeid, mistes mye av kompleksiteten som skjer i samspillet 
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mellom sosiale verdener (Trompette & Vink, ref. i Nicolini, et al. 2012). Dette perspektivet 

kan sees i sammenheng med refleksjonene til Wenger et al. 1998, som hevder at ikke alle 

objekter er grenseobjekter, men i den grad de tilhører flere praksiser vil de være et slags lokus 

av perspektiver, og dersom disse perspektivene må koordineres er objektet et grenseobjekt. Et 

relevant eksempel arbeidslivssammenheng er å designe et datasystem med utgangspunkt i en 

«bruker».  Relasjonen mellom en artefakt og en bruker er imidlertid mer komplisert enn som 

så. Dette fordi brukeren, som systemet er designet for, deltar i praksiser og er dermed også et 

medlem av et bestemt praksisfellesskap. Artefakter er da grenseobjekter, og å designe dem er 

å designe for deltagelse heller enn «bare bruk». Det er essensielt å ta bredere områder med i 

betraktning, som går forbi artefaktene i seg selv. Det har også blitt hevdet at grenseobjekter 

ikke kan skilles fra de sosiale forhandlingsprosessene som skjer både i og mellom ulike 

fellesskap. Huvila (2011) argumenterte for at opprettelsen og omformingen av grenseobjekter 

alltid, i en viss grad, er et forsøk på å gjøre et hegemonisk inngrep. Dette vil si at man ikke kan 

anse at grenseobjekter som politisk nøytrale. Å skape og omforme grenseobjekter vil derfor 

alltid være et uttrykk for maktbruk, selv om de i utgangspunktet skal bidra til konsensus mellom 

ulike grupper (Gramsci, 2007, ref. i Huvila, 2011).  

 

Carlile (2002) er en annen kjent bidragsyter i litteraturen knyttet til grenseobjekter. Ved å sette 

grenseobjekter i sammenheng med kunnskapsledelse og organisasjoners evne til å være 

innovative, utviklet han et kjent analytisk rammeverk. Fokuset rettes her mot hvordan håndtere 

grensene som oppstår mellom parter, med grenseobjektene som hjelpemidler. Rammeverket 

bygger videre på Star og Griesemers arbeider og deres perspektiver rundt grenser, og 

oversettelse av kunnskap. Vi skal gå mer i dybden på dette rammeverket senere. Først skal vi 

se nærmere på hva som kjennetegner grensekryssing og kunnskapsgrenser i organisasjoner, før 

vi går videre på de ulike formene for grenser Carliles rammeverk opererer med.  

 

2.4  Kunnskapsgrenser og grensekryssing  

Vi har tidligere i kapittelet sett at medlemmer innenfor et gitt praksisfellesskap deler en form 

for identitet, verdi og kunnskap, og dermed samarbeider i en homogen kontekst. 

Kunnskapsgrensene vi skal se på her gjør seg imidlertid gjeldende når ulike grupper eller 

mennesker med forskjellige identiteter og kunnskap møtes. Disse kontekstene kalles for 

grensekryssende situasjoner fordi de har med samarbeid mellom heterogene grupper å gjøre. 

(Hislop, et al. 2013).  



 

I takt med økende spesialisering i ulike domener og fellesskap oppstår ekspertkunnskap, og 

med dette også kunnskapsgrenser. Jo mer spesialisert et felt blir, jo mer eksplisitte blir 

kunnskapsgrensene. En kunnskapsgrense defineres av Akkerman & Bakker (2011, s. 133) som 

en «sosiokulturell forskjell som leder til en diskontinuitet i en handling eller i en interaksjon». 

Sagt på en annen måte er det er kunnskapen i seg selv som skaper barrierer, og disse barrierene 

oppstår når kunnskap skal deles mellom ulike parter i et samarbeid (Newell, et al. 2009). 

Kunnskapsgrensene settes ofte i sammenheng med nye organisasjonsformer og de økte kravene 

for fleksibilitet, hurtighet og et usikkert marked. Den enkelte arbeidstakers evne til å navigere 

seg rundt i et slikt landskap gjør seg derfor gjeldende. Mye organisasjonsforskning har studert 

utfordringene knyttet til deling og utveksling av tilegnet kunnskap, og problemstillingene som 

reiser seg når forskjeller i folks meninger, normer og interesser kommer til syne. 

Kunnskapsdeling i organisasjoner har i denne sammenheng vokst frem som et viktig felt, fordi 

man undersøker hvordan man best mulig kan legge til å rette for deltagelse og samarbeid på 

tvers av et mangfold av ulike domener (Kellogg, et al. 2006).  

 

Ifølge Carlile (2002) vil kunnskapen og kunnskapsgrensene som finnes mellom ulike 

spesialiserte domener potensielt fungere som kilde til nytenkning eller barrierer i en 

organisasjon. Carliles empiriske fokus er hovedsakelig knyttet til tverrfaglig arbeid innenfor 

en og samme organisasjon. Med utgangspunkt i praksis-perspektivet på kunnskap 

karakteriserte han i sitt rammeverk tre grenser som kan oppstå under heterogene gruppers 

samarbeid (Hislop et al. 2013).  

 

2.5  Overføring, oversettelse og transformering 

Carliles (2002) tre former for grenser betegnes som syntaktiske, semantiske og pragmatiske. 

For at grensene skal kunne oppstå forutsettes forskjellighet, avhengighet og nyhetsgrad. 

Forskjellighet innebærer ulik kunnskap innad i gruppen, avhengighet sier noe om partenes 

avhengighet av hverandre mot løsningen av et gitt problem, mens nyhetsgrad betyr grad av 

usikkerhet som er med i prosessen. Nyhetsgraden varierer fra lav (syntaktiske grenser) til høy 

(pragmatiske grenser). For å overkomme de tre grensene må kunnskapen overføres, oversettes 

og transformeres.  
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Den første og enkleste kunnskapsgrensen er den syntaktiske kunnskapsgrensen. Denne oppstår 

som følge av ulike språklige eller symbolske forskjeller som kan føre til misforståelser mellom 

partene i samarbeidet. En syntaktisk grense anses som den letteste å jobbe seg i gjennom , fordi 

den involverer en relativt enkel overføring av kunnskap (Hislop, et al. 2013). Kellogg et al. 

(2006) setter denne kunnskapsgrensen i sammenheng med eksplisitte, objektive 

kunnskapsoverføringer som er mulig å kodifisere, fange og oppbevare. Problemer som kan 

oppstå på dette planet er oftest et resultat av at uforenlige koder, rutiner eller protokoller, og  

refereres til som et problem med syntaks (Carlile, 2004, ref. i Kellogg, et al. 2006). Ved en 

syntaktisk kunnskapsgrense vil ifølge Carlile et felles leksikon fungere som et tilstrekkelig 

grenseobjekt som middel til å overføre kunnskapen på, eller andre standarder og prosedyrer. 

Også såkalte individuelle «portvakter» kan på dette planet integrere ulik kunnskap ved å tjene 

som informasjonskanaler på tvers av fellesskap (Grant, 1996, Nelson & Winter, 1982, ref. i 

Kellogg, et al. 2006).  

 

Den semantiske kunnskapsgrensen refererer til forskjeller i tolkninger og mening mellom 

partene. Selv om man har et felles språk, må også tolkninger være like for at det ikke skal 

oppstå problemer i kommunikasjonen (Carlile, 2002). Den semantiske kunnskapsgrensen kan 

knyttes opp mot hvordan kunnskapen som finnes i ulike praksisfellesskap i stor grad er taus, 

fordi kunnskapen er integrert og  i praksisfellesskapets ferdigheter, verdier og normer (Bechky, 

2003, Brown & Duguid 1991, Dougherty, 1992, Gherardi & Nicolini, 2000, Lave & Wenger, 

1991, ref. i Kellogg, et al. 2006). Retter vi blikket mot til Nonakas SEKI-modell som vi var 

inne på innledningsvis, kaller han denne overgangen for eksternalisering. Kunnskapen som 

finnes innenfor praksisfellesskap kan imidlertid vise seg å være vanskelig å artikulere og 

kodifisere, fordi den i stor grad er situert og eksperimentell. Ulike tankeverdener og personlige 

referanser kan bli en utfordring i samarbeidet. Gitt en semantisk grense må kunnskapen 

oversettes, slik at partene kan erkjenne kunnskapsforskjeller ved å ta den andres perspektiv 

(Newell et al., 2009). For å kunne formidle aktørenes tankeverdener er man avhengig av å gjøre 

taus kunnskap eksplisitt slik at den kan forklares med ord og overføres. For å oversette 

kunnskap kan man benytte seg av grenseobjekter, translatører (Yanow, 2000, ref. i Kellogg, et 

al. 2006) eller hjelpes av såkalte grensekryssere (Brown, et al. 1991, ref. i Kellogg et al. 2006).  

 

Den pragmatiske kunnskapsgrensen representerer ifølge Carlile den mest utfordrende formen 

for grense, og vektlegger de politiske aspektene av kunnskap. På dette planet rettes fokus på 

hva som står på spill for ulike fellesskap når medlemmer deltar i grensekryssende samarbeid. 



Her er ikke kunnskapsgrensene basert på språklige eller tolkningsmessige hindringer slik 

syntaktiske og de semantiske kunnskapsgrensene er, men på forskjellige fellesskaps måter å 

gjøre ting på og deres verdi (Carlile, 2004, ref. i Kellogg, et al. 2006). Gitt en pragmatisk grense 

kreves det at kunnskapen transformeres. Fordi kunnskap er uadskillelig fra folks interesser og 

handlinger i spesifikke kontekster, krever kunnskapsdeling at individer må endre noe av deres 

eksisterende kunnskap i det de deltar i en transformasjonsprosess. Fordi en slik prosess er 

omstridt, kreves det investeringer i tid og relasjonsbygging, så vel som kompromisser i det som 

anses som verdifulle praksiser i ulike fellesskap, interesser og jurisdiksjoner (Bechky 2003, 

Carlile, 2002, Levina, 2001, ref. i Kellogg et al. 2006). For å jobbe seg igjennom motstridende 

interesser kan felles modeller, kart og enheter som demonstrerer systemiske tilnærminger bidra 

til forhandling og problematiske begrensninger den pragmatiske grensen byr på (Bechky, 2003, 

Carlile, Star & Griesemer, 1989, ref. i Kellogg et al. 2006).  

 

Carlile argumenterer for at effektive grenseobjekter i denne sammenheng må gi praktiske og 

politiske virkemidler for å bygge broer mellom grenser. Det er også viktig å etablere en delt 

syntaks for å representere forskjeller og avhengighet ved grensen, samt å tilrettelegge for måter 

individer kan lære om hverandres forskjeller og avhengighet. Man må også finne måter å legge 

til rette for prosesser å transformere lokal kunnskap til ny produsert og delt kunnskap som går 

i ett med et hvert fellesskaps lokale interesser ved å skape en form for «felles kunnskap» 

(Carlile, 2004, ref. i Kellogg et al. 2006). 

 

2.6  Grensekryssere  

Til nå har vi rollen grenseobjekter spiller i tverrfaglig samarbeid. Selv om disse objektene 

spiller en viktig rolle kan såkalte grensekryssende aktiviteter, som møter ansikt til ansikt eller 

fysiske besøk nødvendig for å støtte rollen de spiller (Levina og Vaast 2005 ; Wenger 1998, 

ref. i Nicolini, 2012). Denne formen for samarbeid dannes rundt grenseobjekter og blir 

formidlet gjennom dem. Kombinasjonen tingliggjøring (gjennom objektene) og deltakelse 

(gjennom å delta i møter) blir viktig for å tydeliggjøre tvetydigheten som ligger i gjenstander 

som brukes i ulike praksisforhold. Vi har tidligere sett at også mennesker kan fungere som 

grensekryssere når man jobber seg igjennom ulike kunnskapsgrenser. En rekke forskjellige og 

overlappende betegnelser har blitt brukt om personer som tar på seg aktive roller for å utvikle 

det sosiale forholdet mellom deltagere i grensekryssende situasjoner; som meglere og 

translatører (Brown & Duguid, ref. i Hislop, 2013). Andre har identifisert og differensiert roller 
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som grensekrysser, portvakter og meglere (Haas, 2015, ref. i Hislop, 2013). Grensekryssere, 

som vi skal forholde oss til her, er mennesker som identifiserer seg med ett fellesskap, men 

som tar på seg en strategisk roller når det kommer til å utvikle relasjoner med, og å dele 

kunnskap med mennesker fra andre, eksterne og relevante fellesskap (Haas, 2015, Roberts & 

Beamish 2017, ref. i Hislop, 2013). Rollen grensekrysserne spiller er viktig både som middel 

for kunnskapsdeling så vel som innovasjon generelt, og å håndtere eventuelle endringer. 

Grensekryssere har også blitt beskrevet som personer som nyter medlemskap i forskjellige 

grupper og dermed også har muligheten til å spenne grensene av sosiale nettverk (Newell, et 

al. 2009) 

 

Til nå har vi sett på noen sentrale temaer innenfor kunnskapsledelse for å gå inn hvilken rolle 

personlighetstesten som verktøy kan spille i organisasjonen. For å forstå hvordan og hvorfor 

disse testene brukes vil jeg nå rette fokuset mot noen sentrale aspekter innenfor rekruttering og 

hvordan organisasjonen kan gå fram for å skaffe kompetanse den har behov for.  

 

2.7  Rekruttering – å skaffe riktig kompetanse 

Ulike stillinger innenfor en organisasjon kan forstås som ulike byggeklosser med arbeid. Det 

kan således beskrives som merkelapper bestående av konkrete arbeidsoppgaver og 

ansvarsområder som sammen er intendert til å dekke det totale arbeidet som må gjøres 

(Bridges, 1994, ref. i Visser, et al. 1997). Ut i fra dette kan man si at enhver stilling bidrar på 

sin måte til at organisasjonens overordnede mål oppnås. Kunnskap om forholdet mellom 

mennesket og jobben han eller hun skal gjøre blir derfor essensielt, og beslutninger som tas i 

rekrutteringsprosessen kan relateres til «matchen» mellom mennesket og den konkrete jobben 

(Visser, et al. 1997).  

 

Rekruttering av medarbeidere er vesentlig for å skaffe den kompetansen organisasjonen har 

behov for. Rekruttering forutsetter derfor at man kritisk vurderer aktuelle metoder for utvelging 

både ut ifra hvilken kompetanse de krever og hvilken verdi de har når det kommer til prediksjon 

av senere ytelse (Lai, 2013). Når man skal ansette nye medarbeidere, må man først 

gjennomføre en jobbanalyse, som består i å kartlegge hvilken kompetanse som stillingens 

arbeidsoppgaver vil kreve. Grunnlaget vil for jobbanalysen legger dessuten i sin tur føringer 

på valg av metoder for kompetansekartlegging (Lai, 2013). Jobbanalysen kan defineres som 

den systematiske metoden for å samle og analysere informasjon om ulike stillinger. Ved hjelp 



av en eller annen form for metode for strukturert jobb- analyse, eller en kombinasjon av flere, 

brytes ulike stillinger ned til komponenter (Visser, et al. 1997). 

 

Ifølge Haaland (2019) dekker jobb- analysen på to ulike forhold; sentrale kjennetegn ved 

arbeidet, rollen eller konteksten og hvilke krav disse kjennetegnene stiller til søkerne. Jobb- 

analysen kjennetegnes ved en gjennomgående utfordring; hvordan skal man oversette 

beskrivelsen av arbeidet til hva slags kompetanse søkerne skal ha? Å bli enig om beskrivelsen 

av konkrete arbeidsoppgaver har ifølge studier vist seg å være langt lettere enn mer generiske 

beskrivelser av arbeidet og dets kontekst, som har blitt stadig mer nødvendig på grunn av 

endring i arbeidslivets karakter.  

 

For at en ansettende leder skal kunne vurdere, sammenligne og prioritere mellom kandidater 

kreves det en felles målestokk eller skala og gå ut i fra. Jobb- og rolleanalysen representerer i 

i så mate en slik skala og er en forutsetning for å kunne ansette noen som kan fylle rollen og 

oppnå ønskede resultat. Har man ikke et konkret utgangspunkt i arbeid, rolle og utfordringer, 

vil valgene som tas i enkelte tilfeller stå i fare på å være basert på den enkelte ansettende leders 

oppfatninger, fordommer eller andre kriterier (Haaland, 2019, s. 97). Også Skorstad (2019) 

vektlegger hvordan jobbanalysen bidrar til å bevare fokus i seleksjonsarbeidet, skaper struktur 

og gir informasjon om hvilke tester som bør benyttes. Har man informasjon om stillingen blir 

det lettere å vite hva en skal måle, og på denne måten blir det organisasjonens behov som blir 

utgangspunktet for bruken av eventuelle tester (Skorstad, 2015). Jobb- og rolleanalysen legger 

på denne måten grunnlaget for hva slags personlighet som passer og ikke passer i det konkrete 

arbeidet og arbeidssituasjonen, og skal derfor optimalt sett derfor ha innvirkning i vurderingen 

av kandidaten (Haaland, 2019).  

 

2.8  Personlighetstest som seleksjonsverktøy 

Personlighet fremkommer lett i dagligspråket som et verdiladet begrep, og det hører ikke med 

sjeldenhetene å høre noen «ha en stor personlighet», eller «vedkommende eier jo ikke 

personlighet». Innenfor organisasjonspsykologien uttrykker imidlertid ikke personlighet i seg 

selv noen spesiell egenskap, og man definerer personlighet gjerne som «en samlebetegnelse 

for de psykologiske karakteristika ved et menneske som forklarer dets konsistente, typiske 

atferdsmønstre» (Kaufmann & Kaufmann, 2015). En ikke ubetydelig del av 

personlighetspsykologien har også vært opptatt av å forholdet mellom personlighetstrekk og 
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jobbadferd. Teoriene som er har gjort seg særlig aktuelle er såkalte trekkteorier. Betegnelsen 

kommer av at man forstår personligheten som en konstellasjon av ulike grunnleggende trekk 

som har forskjellige funksjoner i individets samhandling med omgivelsene. I disse teoriene 

tenker man seg altså et bestemt sett med grunnleggende trekk som personer kan ha i mer eller 

mindre utpreget grad. Disse blir utformet i ulike typer profiler som gjør at en kan gripe 

vesentlige sider av individets særegenhet. Personlighetsmålinger tar ofte utgangpunkt i disse 

teoriene (Kaufmann & Kaufmann, 2015).  

 

En personlighetstest er en standardisert målemetode som beskriver personer gjennom en 

«numerisk skala eller en systematisk kategorisering» (Cronbach, 1990, ref. i Skorstad, 2015, 

s.106). Kandidatene får like instruksjoner, samme spørsmål eller oppgaver og like muligheter 

og betingelser til å gjennomføre testen (Smith, 1993). Dette forutsetter naturligvis også at 

svarene blir evaluert på identisk måte. Personlighetstester benyttes som vi har vært inn på i 

sammenheng med seleksjon, utvikling og rådgivning og brukes til å forutsi kompetanse i 

arbeidssammenheng. Ved å kartlegge egenskaper på en standardisert måte, blir det mulig å 

studere sammenhengen mellom disse egenskapene og faktiske jobbresultater. Fordi 

testresultater uttrykkes i tall, blir det også lettere å sammenligne kandidater. Etter tatt test skal 

det gis det tilbakemelding. Denne kan gis ved skriftlig rapport eller muntlig samtale. Tester 

skiller seg fra andre seleksjonsmetoder, som intervjuer, fordi man under et intervju kan gå ulike 

veier avhengig av hvilken vei samtalen dreier (Skorstad, 2015).  

 

2.9  Analytisk rammeverk 

For å forstå personlighetstestens rolle som verktøy i organisasjoner og besvare mine 

forskningsspørsmål har jeg i dette kapittelet redegjort for valgte teoretiske perspektiver.  To 

kunnskapssyn har vokst frem i organisasjonslitteraturen knyttet til læring og kunnskapsarbeid. 

Ut i fra eiendomsperspektivet ser man kunnskap som personlig eiendel, eller en kognitiv 

kapasitet. Ut i fra praksisperspektivet blir kunnskap oppfattet som noe som skapes gjennom 

praksis, sosiale situasjoner og forhandlinger. 

 

Med utgangspunkt i et praksisbasert syn har vi sett hvordan praksisfellesskap kan fungere som 

læring- og utviklingsarena for organisasjonsmedlemmer. Praksisfellesskap tar utgangspunkt i 

menneskers identifikasjon med et sosialt fellesskap, og hvordan denne konteksten former 



læring. Dette er ikke relevant bare for å forstå personlighetstesting som praksis, men også 

bruken av verktøy og hvordan de formes av menneskene som bruker dem.  

 

Konseptet grenseobjekt har blitt introdusert. Grenseobjekter beskrives som midler for 

kommunikasjon mellom individer og grupper fra forskjellige sosiale kontekster. Vi har belyst 

begrepet gjennom eksempler på andre bidragsyteres vurdering av objekter og artefakter. Vi har 

sett begrepet er omstridt og hva som defineres som grenseobjekter avhenger av dynamikker 

som praksisfellesskap, bruken av objektene og den øvrige samarbeidsprosessen.  

  

I forbindelse med grenseobjekter har det vært relevant å komme inn på hva som kjennetegner 

kunnskapsgrenser. Kunnskapsgrenser kommer til syne når forskjeller i mening, normer og 

interesser oppstår hos ulike parter i tverrfaglig samarbeid. Disse kan imidlertid identifiseres og 

overkommes, og for å forstå hvordan dette skjer, er Carliles rammeverk relevant. De tre ulike 

grensetilnærmingene har blitt presentert som syntaktiske, semantiske og pragmatiske 

kunnskapsgrenser.  

 

Når det gjelder hvordan personlighetstester brukes som et seleksjonsverktøy, har jeg også 

redegjort for hva som ligger i rekrutteringsprosessen, med vekt på jobbanalysen.  Dette har jeg 

gjort fordi denne har betydning for hvordan personlighetstester brukes i rekrutteringsprosesser.  
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3 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. 

 

3.1  Vitenskapsteoretisk ståsted 

Den vitenskapsteoretiske forankringen for et prosjekt danner utgangspunktet for det man søker 

informasjon om og er derfor avgjørende for forståelsen forskeren utvikler underveis i 

prosessen. Fortolkning av datamaterialet preges av at det er et gjensidig påvirkningsforhold 

mellom forskerens teoretiske utgangspunkt og mønstre i datamaterialet (Thagaard, 2013). 

Denne oppgaven har til hensikt å undersøke erfaringer ved bruk av personlighetstest, og 

hvilken nytteverdi de har for deltagerne i en rekrutteringsprosess og for organisasjonen som 

helhet. Jeg så det derfor som hensiktsmessig å anvende et sosialkonstruktivistisk ståsted i denne 

oppgaven. Generelt kan man si at sosialkonstruksjonistene tar utgangspunkt i at virkeligheten 

er en sosial konstruksjon, hvor språket og måten vi kommuniserer med hverandre på er av 

grunnleggende betydning for hvordan vi konstruerer virkeligheten (Hjardemaal et. al, 2011). 

Et slikt perspektiv fremhever at interaksjonen mellom masterstudent og personene som 

studeres preger resultatene man kommer frem til. Kunnskap utvikles dermed som et resultat av 

relasjonen mellom disse partene. Et slikt syn står motsetning til den tradisjonelle positivistiske 

forskningen, som vurderer kunnskap som noe objektivt og uavhengig av sosiale prosesser 

(Thagaard, 2013). 

 

I tillegg til et sosialkonstruktivistisk ståsted preges også prosjektet av å være inspirert av en 

hermeneutisk tilnærming. Utgangspunktet for hermeneutikken er behovet for å finne fram til 

metoderegler for hvordan man skal fortolke et tekstmateriale (Hjardemaal, et. al, 2011).  

I følge hermeneutikken finnes det ikke en egentlig sannhet, men ulike fenomener kan tolkes på 

flere nivåer (Thagaard, 2013). Mer konkret kan vi si at en tekstfortolkning foregår ved en 

vekselvirkning mellom del og helhet, noe som innebærer at vi forstår delene i en tekst ut ifra 

teksten som helhet. Samtidig blir helheten forståelig for oss på bakgrunn av vår forståelse av 

enkeltdelene (Hjardemaal, et. al, 2011). Målet med hermeneutikken kan dermed sies å være å 

oppnå en gyldig forståelse av meningsinnholdet i teksten, og tolkningen av intervjutekster kan 

ses på som en dialog mellom forsker og tekst (Thagard, 2013). 



 

3.2  Forskningsdesign 

Et forskningsdesign gir et rammeverk for innsamling og analyse av data (Bryman, 2016). 

Forskningsdesignet inkluderer på denne måten hva prosjektet skal fokusere på, hvor lenge 

prosjektet skal vare, hvordan undersøkelsen skal utføres og hvem som er deltagere. Temaet 

man ønsker å undersøke vil være avgjørende for valg av forskningsdesign, og problemstilling 

og forskningsspørsmål vil gi retningslinjer for hvilke metodiske og faglige valg som tas 

(Thagard, 2013).  

 

Siden min studie hadde som mål å få innblikk i og forstå hvilken rolle personlighetstesten 

spiller i rekrutteringsprosessen i en organisasjon var det naturlig å designe studien som en 

kvalitativ case-studie. Dette fordi det ga anledning til å kartlegge og begripe 

rekrutteringsprosessen og kompleksiteten i samspillet mellom deltagerne i en slik prosess. En 

case-studie innebærer en detaljert og intensivt studie av en enkelt sak eller hendelse. Man 

forbinder imidlertid case-studier med bestemte lokasjoner, som et fellesskap, en skole eller en 

organisasjon (Bryman, 2016). Det var i denne sammenheng relevant og interessant å studere 

organisasjonen DNB, fordi de gjennomfører ansettelser så ofte og hyppig, og fordi de har flere 

aktører med i rekrutteringsprosessen. Dette ga meg flere og viktige dimensjoner når det gjaldt 

å belyse og undersøke valgt problemstilling.  

 

I praksis er det vanskelig å få følge en intervjuprosess ved å være tilstede fysisk. Og av hensyn 

til kandidaten og at det er svært personlige opplysninger som tas opp var det ikke aktuelt for 

meg å observere samspillet i andregangsintervjuene. Derfor kom jeg frem til at den beste 

fremgangsmåten ville være å intervjue sentrale personer og deres erfaringer i 

rekrutteringsprosessen og utelate observasjon som metode.  

 

3.3  Kvalitativ metode 

I forskning skiller man mellom kvantitativ og kvalitativ metode. Kvalitativ metode er en type 

forskningsmetode som vektlegger ord fremfor kvantifisering i innsamlingen og analyse av 

datamaterialet (Bryman, 2016). Mens kvantitativ metode vektlegger forsøket på å objektivisere 

prosessene ved en viss distanse mellom forsker og informanter, prioriterer kvalitative metoder 

nærhet. Denne nærheten, kombinert med fleksibiliteten som følger av at datainnsamlingen ikke 

er så fast strukturert på forhånd, kan bidra til å gi forskeren kunnskap som man ellers ikke ville 
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hatt tilgang til. Sett opp mot kvantitative metoder, vil dette kunne gi kunnskap av en dypere 

natur enn den overflatekunnskapen som enkelte kvantitative metoder gir (Hjardemaal, et. Al 

2011).  

 

3.4  Det kvalitative forskningsintervjuet 

Intervjuet er en svært anvendt metode innenfor kvalitativ forskningsmetode. Det kvalitative 

forskningsintervjuets formål er å forstå sider ved intervjupersonens ståsted, og fleksibiliteten 

som følger tillater innsikt i hva intervjupersonen anser som relevant og viktig (Bryman, 2016). 

I denne oppgaven vil fokuset være de på de ansatte i DNBs opplevelser, erfaringer og meninger. 

Denne innsikten får man et innblikk i gjennom den interpersonlige situasjonen som oppstår i 

et kvalitativt forskningsintervju. Et såkalt semi-strukturert intervju brukes når temaer fra 

dagliglivet skal forstås ut i fra informantens egne perspektiver. Man innhenter beskrivelser, og 

særlig fortolkninger av meningen med fenomenene som blir beskrevet. Denne formen for 

intervju har mange fordeler. Den ligger nært opp til en samtale, men har som et profesjonelt 

intervju et formål. Man går også ut i fra en intervjuguide som sirkler inn bestemte temaer, og 

som kan inneholde forslag til spørsmål (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Intervjuguide 

Som «oppvarmingsdel» i intervjuet valgte jeg å ha med spørsmål om informantenes stilling, 

arbeidsoppgaver og arbeidserfaring. Dette gjorde jeg for å få en myk start på intervjuet, men 

også for å forstå mer av informantens utgangspunkt og for å bli bedre kjent med personen. Så 

bestemte jeg meg for at det var noen temaer jeg ville innom. Intervjuguiden ble derfor 

bestående av både generelle spørsmål og spørsmål jeg utformet med bakgrunn i mitt teoretiske 

perspektiv. De teoretiske begrepene og forskningsspørsmålene jeg ønsket å belyse, ble 

operasjonalisert slik at intervjuene kunne foregå på informantenes dagligspråk. Dette er også i 

tråd med metodelitteratur, se for eksempel Kvale & Brinkmann (2009).   

 

Intervjuguidens struktur var semi-strukturert. Fordelen med et semistrukturert intervju er at det 

legger opp til eventuelle oppfølgingsspørsmål underveis i intervjuet, som igjen legger opp til 

mer utdypende svar. Det semistrukturerte intervjuet preges også av åpenhet når det gjelder 

endringer i rekkefølgen og formuleringen av spørsmål, så man kan følge de spesifikke svarene 

som gis og de hendelsene informantene forteller om (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 



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 bidro informantene med ulike innfallsvinkler og 

underveis i prosessen. Dette gjorde at jeg la til spørsmål og endret intervjuguiden litt på nytt 

etter dette. 

 

Utvalg 

Informantene i dette prosjektet var rådgivere innenfor rekruttering i DNB og ansettende ledere 

innenfor forskjellige områder. For å belyse problemstillingen var det viktig for meg at 

informantene spiller sentrale roller i rekrutteringsprosessen. Siden fokuset i denne oppgaven 

ligger på personlighetstesten og nytteverdien den har for organisasjonen valgte jeg å se bort i 

fra kandidatperspektivet. Jeg utelot imidlertid ikke spørsmål rundt refleksjoner når det gjelder 

kandidatens opplevelse og deltagelse i intervjuguiden. Jeg ble ved hjelp av min kontaktperson 

satt i kontakt med 7 ansatte i DNB, 4 rekrutterer og 3 ledere. For å gjøre det mer oversiktlig 

har jeg satt opp en tabell som viser hvilke stillingstyper informantene har. Navnene er 

anonymisert, og jeg vil i analyseteksten vise til rekrutterer og ansettende leder. 

 

INFORMANT ANSATT STILLINGSTITTEL 

1 1 år 

 

Rådgiver, rekruttering 

2 4 år 

 

Fagsjef, rekruttering 

3 5 år 

 

Seniorrådgiver, rekruttering 

4 3 år 

 

Seniorrådgiver, rekruttering 

5 18 år 

 

Kjedesjef 

6 2 år 

 

Seksjonsleder  

7 20 år 

 

Regionbankssjef 

 

Om intervjuene 

Gjennomføringen av intervjuene foregikk litt forskjellig. To av dem foregikk på arbeidsplassen 

til informantene. DNBs hovedkontor finner vi i Bjørvika i Oslo, nærmere bestemt i Barcode-

rekken. Lokalene er nye, og er på ca. 80.000 kvadratmeter. De to første intervjuene ble 

gjennomført i et møterom, og de to andre i kjelleren i bygget, i Norges største kantinelokaler. 
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Ettersom covid19-pandemien inntraff Norge rett etter de tre første intervjuene, ble 

datainnsamlingen satt på vent. Så godt som ingen ledere var tilgjengelige etter nedstengningen 

av landet, slik at jeg fikk et ganske langt opphold i datainnsamlingen. De tre siste intervjuene 

ble derfor gjennomført via telefon. Dette gjorde at jeg dessverre ikke fikk innblikk i 

arbeidshverdagen, men på sin side fikk jeg høre mye om hvordan pandemien hadde preget 

arbeidshverdagen for lederne. De fleste intervjuene varte i omtrent 45-50  minutter, det korteste 

var på en halvtime, mens det lengste ble på over en time.  

 

En av utfordringene som viste seg under intervjuene av rekruttererne var at informantene selv 

har gjennomført tallrike intervjusamtaler med jobbsøkere. Denne bevisstgjøringen på min rolle 

som masterstudent, som skulle stille åpne spørsmål, var nyttig men litt utfordrende i 

intervjusituasjonen. Intervjupersonene kan påvirkes av hvordan jeg snakker, slik at de svarer 

det de tror jeg vil høre, eller det de opplever som passende i den situasjonen de er i (Gerring, 

2017). At informantene hadde ulik bakgrunn krevde i noen tilfeller at jeg måtte omformulere 

det jeg egentlig lurte på, fordi de tolket spørsmålene ulikt. Det kan hende svarene ville blitt noe 

annerledes hvis jeg hadde fulgt intervjuguiden slavisk og spørsmålene ble stilt likt til alle. En 

annen utfordring som gjorde seg gjeldende i intervjuene med lederne var at jeg allerede hadde 

hatt god tid til å danne meg en viss forståelse eller kunnskap om rekrutteringsprosessen etter å 

ha snakket med fire rekrutterere. Dette kan ha preget min forforståelse i de tre siste intervjuene. 

 

3.5  Analyseprosessen 

Transkripsjon 

Opptakene og transkripsjonene ble lastet ned fra Nettskjema og lagret på ekstern UiO-server, 

og slettet etter avslutning av prosjektet. På grunn av nedetid hos nettskjema-appen i mars mistet 

jeg dessverre deler av lydopptaket fra intervju nummer 2.  Alle lydopptakene ble transkribert 

ved hjelp av transkripsjonsprogrammet f4transkript. Dette programmet har fordeler fordi man 

kan øke eller minske hastigheten på lydopptakene, samtidig som man har god oversikt over 

hvor man er i intervjuet til enhver tid. Dette gjør transkriberingen mer effektiv og nøyaktig. 

Videre ble setningene gjort grammatisk korrekte, fordi usammenhengende og ufullstendige 

setninger ikke utgjør et godt skriftlig språk, og uttalelsene blir mer lettleste (Kvale &  

Brinkmann, 2009. Jeg har også gjort noen endringer i sitatene i analysen for at organisasjonene 

skal få beholde sin anonymitet. 

 



Databehandling og analyse 

En av hovedutfordringene med kvalitative forskningsopplegg er at man raskt sitter igjen med 

et stort og tungt datamateriale. Miles (1979, ref. i Bryman, 2016) betegnet kvalitative data for 

en «tiltrekkende plage», fordi det gir tilgang på rikt datamateriale, samtidig som det er 

vanskelig å navigere seg igjennom. Da jeg satt igjen med store mengder ferdig transkribert 

intervjudata kunne jeg kjenne meg igjen i dette utsagnet. Det finnes få etablerte og tydelige 

retningslinjer for analyse av kvalitativt datamateriale sammenlignet med kvantitative 

forskningsopplegg, og man står friere til å velge metodene man selv vil (Bryman, 2016). I 

denne oppgaven valgte jeg imidlertid å benytte meg av en teoretisk analyseform, fordi 

oppgaven i all hovedsak er teoridrevet.  Kvale & Brinkmann (2009, s. 241) sier dette om en 

teoretisk styrt analyseform; «en forsker kan lese gjennom intervjuene sine gang på gang, 

reflektere teoretisk over spesielt interessante temaer og skrive fortolkninger, uten å følge noen 

systematisk metode eller kombinasjon av teknikker». Interessante utsagn ble markert og notert, 

og deretter plassert i den sammenhengen som jeg tolket de kunne høre hjemme i.  For å frigjøre 

meg fra de «teoretiske brillene» og motvirke ensidighet, forsøkte jeg i noen tilfeller å reflektere 

over mine egne forutsetninger vedrørende forskningstemaet. I tråd med en hermeneutisk 

tilnærming vurderte jeg også alternative tolkninger og hvordan lange opphold 

datainnsamlingsperioden mest sannsynlig hadde formet min forforståelse.  

 

Utsnitt fra tabellanalyse 

Som 

praksis 

Opplevd endring «God bruk» Råd til andre rekruttere 

R1 
  

 

R2 Da jeg startet å bruke dem 

var det kanskje ikke så vanlig, 

i hvert fall så var vi veldig 

forsiktige med evnetester. 

Men det har flere begynt å 

etterspørre skjønt verdien av. 

 
 

R3 Kandidaten er mer vant til 

det. I hvert fall. Også starta 

jeg å bruke de i 

rekrutteringsbyrå og der var 

det nok mer et produkt man 

selger. Jeg opplever at siden 

jeg begynte her at flere og  
 

God bruk er der man bruker det for å finne 

ut noe mer ikke bare for å bruke det. Og 

kandidaten også opplever at og opplever å 

få vist mer av seg selv i den samtalen. 

Tester som aldri blir tilbakelest for 

eksemepel der man bare ser på en robot og 

tar en beslutning er ikke god bruk. Der man  
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3.6  Forskningsetikk 

For å få muligheten til å få informantene til å åpent dele sine refleksjoner var det viktig å 

klargjøre at navnene ville bli anonymisert. Dette informerte jeg om i starten av samtlige 

intervjuer, via et informasjonsskriv og i samtykkeerklæringen som informantene mottok og 

underskrev i forkant av intervjuet. Dette informasjonsskrivet informerte også om 

forskningsprosjektets formål ovenfor informantene. I og med at de siste intervjuene ble 

gjennomført på telefon måtte disse sendes via mail og underskrives digitalt av informantene. 

Samtalene ble tatt opp via Nettskjema diktafon-appen og lydfilene slettes automatisk etter 90 

dager. Prosjektet var godkjent av NSD før oppstart av intervjusamtalene. Det er i tråd med 

forskningsetiske retningslinjer at deltakerne gir sitt informerte og frie samtykke (Thagaard, 

2013). 

 

Man bør videre forholde seg til konsekvensene av en kvalitativ undersøkelse både med hensyn 

til den mulige skade den kan påføre deltagerne, og de fordeler de kan forventes å få ved å delta 

i undersøkelsen. Det etiske prinsippet om velgjørenhet, betyr at risikoen for å skade en deltager 

bør være lavest mulig (Guidelines, 2002, ref. i Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativ forskning 

kjennetegnes av åpenhet og intimitet, og man skal være klar over at deltagerne kan gi 

opplysninger de kan angre seg senere på å ha gitt. Det er her viktig å ikke glemme de viktige 

forskjellene mellom tale og skriftspråk i transkripsjonen (Kvale & Brinkmann, 2009). Jeg antar 

at svarene kan oppleves annerledes i etterkant, når de trekkes ut av den sammenhengen de først 

ble uttalt i, og inn i en større oppgave slik jeg har gjort. 

 

3.7  Refleksjoner om styrker og svakheter ved valgt fremgangsmåte 

En måte å forsikre seg om kvaliteten på et kvalitative forskningsprosjekt er å vurdere 

forskningsresultatenes relabilitet. Reliabilitet behandles ofte i sammenheng med spørsmålet 

om hvorvidt et resultat kan reproduseres på andre tidspunkt av andre forskere, og i 

sammenheng med ledende spørsmål som uforvarende kan påvirke svarene (Kvale &  

Brinkmann, 2009). Mine ordvalg kan ha variert i ulike spørsmål i de forskjellige intervjuene, 

noe som kan ha påvirket svarene og dermed reliabiliteten. Man kan i så måte anta at ens 

personlighet og væremåte alltid vil forme forskningsresultater fra kvalitative intervjuer, fordi 

vi alle ha individuelle måter å forholde oss til andre mennesker på. Nærheten i kvalitative 

forskningsprosjekt gir som vi har vært inne på i 3.4 tilgang til innsikt og rikholdig informasjon, 



men kan ut i fra dette også være en svakhet. En annen utfordring med kvalitative intervjuer er 

som vi var inne på i 3.6 usikkerhetsområdet som åpner seg når vi tenker over konsekvensene 

for informantene ved å rapporterte funnene ordrett og ut av en intervjusammenheng, og de 

eventuelle etiske konsekvensene dette kan gi.  

 

Validitet er annen måte å forsikre seg om kvalitet, og dreier seg om gyldigheten av de 

resultatene forskeren kommer fram til (Thagaard, 2013). Avsnittene 3.4 og 3.5 om valgt 

metode og fremgangsmåter i intervjuene, viser mine fremgangsmåter og hvordan jeg har 

jobbet. Ved å forsøke å finne feilkilder og sette spørsmålstegn ved valgene jeg har tatt, har jeg 

forsøkt å rette et kritisk blikk på fortolkningene mine av forskningsresultatene.  

 

Til slutt kan det argumenteres for at omfanget av funnene ved kvalitative metoder er begrenset. 

Man snakker her om ytre validitet, eller overføring (Hjardemaal, et al. 2011). Når kvalitative 

intervjuer gjennomføres med et lite antall individer i en viss organisasjon eller lokalitet, kan 

man anta at det er umulig å vite hvordan funnene kan generaliseres til andre omgivelser. I og 

med at dette er en case-studie vil det ikke være mulig å generalisere funnene i stor grad. 

Hensikten med studiet var imidlertid heller ment å generalisere til teori snarere enn populasjon.  
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4 Funn og analyse  

Oppgaven prøver å forstå personlighetstestens rolle i rekrutteringsprosessen og nytteverdien 

de tilfører organisasjonen. I teorikapittelet har jeg skissert et teoretisk rammeverk som sammen 

med datamaterialet kan bidra til å gi et nyansert svar på dette. Denne delen av oppgaven 

presenterer funn for å kunne besvare forskningsspørsmålene.  

 

4.1  Rekrutteringsprosessen i DNB 

For å forstå hvordan personlighetstester blir brukt må vi ha et klart bilde av hvordan prosessen 

foregår. DNB er en stor organisasjon, og gjennomførte i 2019 ca. 1700 interne og eksterne 

rekrutteringer. Ca. 1000 av disse finner sted i Oslo-regionen. Som en stor og kjent aktør er de 

en populær arbeidsgiver, og håndterer derfor mange søknader. Rekrutteringsprosessen i DNB 

starter med et oppstartsmøte når det oppstår et behov for å bemanne en stilling. Rekrutterer 

kommer i dialog med ansettende leder og det lages en stillingsbeskrivelse, dersom dette ikke 

finnes fra før. Dette betegnes som en jobbanalyse eller stillingsbeskrivelse av rekruttererne. 

Jobbanalysen skal optimalt sett inneholde hvilke oppgaver som skal løses, hvordan de skal 

løses, og hvilke krav som finnes i den bestemte stillingen. Dette gjøres av rekrutterer i samråd 

med ansettende leder. Behovene for stillingen kartlegges, og man forsøker å identifisere hvilke 

personlige egenskaper stillingen vil kreve. Ideelt sett bør intervjuer av de som har samme eller 

lignende stillinger, for eksempel kollegaer foretas i forkant, men det er ofte vanskelig å få til i 

praksis.  

 

Når det kommer til personlighetstest så har man i DNB valgt å ha avtale med to leverandører 

av personlighetstester. Rekrutterere kan velge mellom Cut-e sin Shapes og Assessios Maps. 

Bakgrunnen for at de to er valgt er fordi de er DNB-sertifiserte og fordi de regnes for å ha god 

kvalitet. Det er den enkelte rekrutterer i samråd med leder som velger hvilken test som skal 

benyttes, men ved lederstillinger er det et krav om å bruke Maps fra Assessio. Begge testene 

er basert på femfaktor-modellen. Femfaktor-teorien for personlighet er en såkalt trekkteori, 

som fremstiller personligheten som bestående av strukturer basert på grunnenheter eller 

byggeklosser. Det antas ut i fra slike teorier at vår personlighet inneholder et sett av egenskaper 

som gjør oss disponert for å oppfatte og reagere på bestemte måter. Teorien antar i grove trekk 

at personligheten kan beskrives ut i fra fem grunnleggende personlighetsdimensjoner; 

ekstroversjon, nevrotisisme, omgjengelighet, samvittighetsfullhet og åpenhet (Kaufmann & 



Kaufmann, 2015). De sentrale deltagerne i rekrutteringsprosessen omfatter ansettende leder, 

rekrutterer og kandidat. 

 

4.2 Kunnskapssyn i DNB 

Jeg ønsket ut i fra mitt toeretiske perspektiv å identifisere hvilket kunnskapssyn som gjør seg 

til kjenne i organisasjonen og nytteverdien av personlighetstesten i den sammenheng. I 

spørsmål knyttet til hvorfor personlighet blir viktigere i arbeidslivet og hva som ligger til grunn 

for dette fikk jeg mange interessante svar relatert til dette. De fleste pekte på at faktorer som 

økt endringstakt i utførelsen av arbeidsoppgaver, digitalisering, og kulturendringer stiller økte 

krav til personlig egnethet og hvordan man reagerer i ulike situasjoner. Samarbeid med andre 

trekkes spesielt frem av rekrutterer 2 og 4. Begge informantene svarte at siden informasjon er 

lettere tilgjengelig må man tilpasse seg. Rekrutterer 2 uttrykte dette på følgende måte:  

 

«Det at, for å i stadig økende grad, for å lykkes i en jobb, så må du samarbeide med andre. Og 

der spiller personligheten din en stor rolle.» Dette ble utdypet videre:  

 

«Vi ser i en stor organisasjon som DNB, at jo, du kan gjemme deg i et hjørne med en 

fagspesialitet. Men det går ikke så lenge. For å få til ting må du samarbeide, og du er nødt til 

å orientere deg rundt i organisasjonen. Det er lenger ikke nok lenger å bare «være god på 

regnskap». Man må tilføre verdi til de som trenger det regnskapet. Og da må du forstå litt 

utover det som er din kjerneoppgave». 

 

Dette utsagnet vitner om hvor viktig sosial interaksjon i organisasjonen er for å få gjennomført 

oppgavene sine, og at kunnskap nødvendigvis ikke er en enhet man har eller ikke har. 

Rekrutterer 4 kunne fortelle mer om dette:  

 

«Du har Big 5 som handler om det som alltid har vært viktig, som det å kunne planlegge, 

strukturere, ha litt selvdisiplin og sånt, at du leverer samvittighetsfullt, at du er til å stole på, 

pålitelig og sånt. Det er alltid viktig. Men så ser man at det er viktigere og viktigere å klare å 

områ seg da, og tilegne seg ny kunnskap. Å lære å lære. Det henger sammen med hvordan 

samfunnet har blitt».  
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Sitatet over tyder på at man stadig må være villig til å tilegne seg ny kunnskap, spesielt i takt 

med samfunnsendringer. Lederne hadde også mange interessante svar på dette spørsmålet. Mye 

gikk ut på det samme. Et endret marked trekkes frem, og at kundene kan mer. Dette setter også 

krav til ansatte. Leder 3 sa følgende: «For oss og veldig mange andre blir det viktigere å speile 

det markedet vi også skal håndtere. Informasjonssamfunnet er komplekst, og kunden kan mer».  

Samarbeid trekkes i likhet med rekruttererne også frem, og at man som ansettende leder må 

forsøke å finne personene som passer sammen er viktig. Leder 2 påpeker her hvor viktig det er 

at personer i en avdeling passer sammen, spesielt fordi man jobber i åpne kontorlandskap: «Alle 

jobber så og si i åpent landskap. Introverten har ikke muligheten til å skjule seg på kontoret 

sitt. Lukke døra og ferdig med saken. Og ekstroverten sitter kanskje ovenfor deg i det åpne 

landskapet og babler dagen lang». Teamsammensetning var også viktig for leder 3:  

 

«I store team er det alltid noen som ikke henger like godt med. Da er det min jobb å kanskje 

gjøre omrokkeringer. Hvis man ser at noen ikke fungerer godt, fordi personligheten er kanskje 

ikke riktig i det teamet. Da vil kanskje personen blomstre bedre under en annen leder og i et 

annet team». Også balansen mellom jobb og privatliv ble trukket frem. Leder 1 uttrykte dette 

på følgende måte: 

 

«Jobben betyr mer og mer for folk tror jeg. Grensene for jobb og privatliv viskes litt ut, spesielt 

nå om dagen. Det er sikkert ikke bare sånn hos oss. Det er ikke bare de timene du er på jobb… 

vi følger hverandre på sosiale medier, vi har grupper for avdelinger, får snaps døgnet rundt.  

Vi vet rett og slett mye mer om hverandre. Og da betyr jo det naturlig nok mye mer enn det det 

gjorde i «gamle dager», da man stemplet seg inn, man jobbet og dro hjem. De grensene viskes 

nok ut i større grad. Og da blir jo hele mennesket viktigere.» 

Dette utsagnet viser til hvordan arbeidslivet har endret seg, og man kan ut i fra dette anta at 

hvem man er som person også utenfor jobben blir viktigere og viktigere i arbeidslivet og i 

DNB, fordi man samarbeider både i og utenfor jobben.  

4.3 Personlighetstest som samtaleverktøy 

I andregangsintervjuet er det rekrutterer med testsertifisering som gjennomgår 

personlighetstesten. Det brukes mellom en og en og en halv time på å reflektere og stille 

spørsmål knyttet til kandidatens testresultater, og man kan på mange måter si at 

andregangsintervjuet er bygget rundt personlighetstesten. For å finne ut hvordan rekrutterers 



kunnskap eller kompetanse kommer til uttrykk ved bruk av personlighetstest stilte jeg noen 

spørsmål knyttet til hvordan de går frem når testen skal tilbakeleses. I forbindelse med dette 

kom jeg også inn på spørsmål knyttet til i hvilken grad testen vurderes som et «objektivt 

måleverktøy», et «samtaleverktøy» eller om det er begge deler.  

 

I spørsmål knyttet til hvordan rekruttererne gir tilbakelesning svarer alle at det er viktig starte 

med å avklare testens definisjoner: Rekrutterer 4 uttrykte det på denne måten: «Stort sett gir 

jeg tilbakelesning ved at jeg viser selve profilen til kandidaten. Også sier jeg litt hva testen 

måler. Den er konstruert på den og den måten». Alle rekruttererne svarer at det å få kandidaten 

selv til å fortelle om konkrete eksempler på situasjoner er viktig, og lar gjerne kandidaten 

snakke fritt. Men det er alltid med testens definisjoner som utgangspunkt. Rekrutterer 1 fortalte 

i denne sammenheng:  

 

«Først så leser jeg opp testens definisjoner. Kanskje kandidaten svarer at han eller hun kjenner 

seg igjen i det. Men da svarer jeg; kan du gi et eksempel på sist gang du var sånn og sånn? Da 

får jeg vite litt mer sånn «hva legger du i det å være ekstrovert eller initiativtaker». Da får jeg 

mer et konkret eksempel så «det er det det betyr for meg». Da har jeg fått kandidatens tolkning. 

Så har jeg mine definisjoner som er utgangspunktet».  

 

Det påpekes også at dette må gjøres med utgangspunkt i jobbanalysen og hvilke trekk som er 

relevante for stillingen. Rekrutterer 2 sa det slik: «Jeg velger ut noen egenskaper som jeg er 

opptatt av at vi må gå godt i dybden på før testsamtalen…(...) spesielt der jeg opplever at 

eksempler ikke stemmer overens med testresultater så ber jeg kandidaten om nye eksempler». 

Rekrutterer 4 går mer i dybden på dette: «(...) og så går man igjennom da … med kanskje ekstra 

fokus på de tingene som jeg vet er viktig i stillingen. Og da kan du jo innlede med at dette ser 

vi at er viktig, og lar kandidaten fortelle litt om forrige gang du opplevde en konkret situasjon. 

Det er viktig å gi kandidaten mulighet til å kommentere om de kjenner seg igjen».  

 

Svarene tyder igjen på at testsamtalen fungerer som en ekstra «sjekk» som lar kandidaten 

begrunne sine svar. Det er også en mulighet for rekrutterer å se etter konsistens og hvorvidt 

kandidaten kan fortelle og komme med egne refleksjoner og eksempler i arbeidssammenheng. 

Rekrutterers oppgave her blir i så måte å undersøke at eksempler i testsamtalen henger sammen 

med testresultatene.  
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I spørsmålet «vil du si personlighetstesten er et samtaleverktøy mer enn et objektivt 

måleverktøy?» finner vi varierende svar blant informantene. De fleste trengte betenkningstid. 

Rekrutterer 3 svarte at det var mer et samtaleverktøy og baserte sitt svar på:  «Jeg bruker den 

for å få kandidaten til å reflektere og vise sin egen selvinnsikt og sine refleksjoner om hvordan 

men er i ulike situasjoner». To av svarene bar preg av noe usikkerhet, og en «begge-deler»-

konklusjon. Rekrutterer 4 kunne fortelle: «Nei jeg vet ikke. Men jeg syns ikke det altså. For da 

ville jeg ikke tenkt at.. da hadde det ikke hatt så stor grad av hensikt. Du kunne jo stilt disse 

spørsmålene uten å bruke personlighetstest, ved hjelp av jobbanalysen for eksempel. Men det 

er klart at når du kan se det tilbake på en score… det er selvbeskrivelse på en måte. Det er et 

objektivt måleverktøy også fordi du har den nummeringen og fordi du blir sammenlignet med 

en referansegruppe». Kun en av de spurte svarte tydelig nei på dette spørsmålet: Rekrutterer 2 

uttrykte det på denne måten: «Jeg tenker at en test er en test, og hvis du bare skal ha et 

samtaleverktøy så kan du bruke egentlig hva som helst». 

 

Utsagnene over kan sees i sammenheng med påstanden lagt frem tidligere. Selv om 

«samtaleverktøy» er en hyppig og mer populær betegnelse på personlighetstesten peker 

svarene i retning av at tolker man personlighetstesten ene og alene som et samtaleverktøy, 

mister verktøyet i stor grad sitt formål og funksjon. Sammenligningen med referansegruppen 

blir også viktig for å karakterisere det som et objektivt måleverktøy mer enn et samtaleverktøy. 

Motsetningene i svarene kan mulig forklares at måten testsamtalen fungerer som innledning 

for samtale og refleksjon for kandidaten, gjør det til et «samtaleverktøy». 

 

Lederne svarte litt mer utfyllende på dette spørsmålet. To av dem kom her i forbindelse med 

testsamtalen på at tiden og fokuset som settes av til å diskutere testresultatene kan ta mye plass, 

men på at det er helt nødvendig med ekspertisen til rekruttereren: Leder 1 uttrykte det på denne 

måten: «Det brukes ofte mye tid på tilbakemeldinga i andregangsintervjuet. Men av respekt av 

kandidaten så syns jeg det er litt viktig og da. Man skjønner ikke helt resultatene man får uten 

testsamtalen. Så sånn sett så er det litt nødvendig». Dette er et interessant utsagn, fordi det 

viser til hvor avhengig man er av forklaring og ekspertise for å nyttiggjøre seg av 

testresultatene. Man kan tolke det i den retning at testingen er blitt en så vanlig praksis at man 

tar dette for gitt, og at det brukes mye tid på det. 

 

Leder 3 svarer at selv om det er og oppfattes som et samtaleverktøy vil ekspertisen fra den som 

styrer testsamtalen bidra til et objektiv vurderingsgrunnlag dersom det gjøres riktig: «Jeg syns 



det er et veldig godt grunnlag for den samtalen du skal ha. Også er det en ting som er viktig. 

Jeg er ikke autorisert for å sitte med en sånn type samtale alene. For det å forstå verktøyet. 

Det er en grunn til at man må sertifiseres for å håndtere disse verktøyene. Det er fordi du skal 

kunne tolke de tingene som kommer frem riktig. Det er derfor vi har med rekrutterere inn i de 

intervjuene. Det er helt avgjørende for de stiller gode spørsmål og vinkler det fra et nøytralt 

ståsted. Dette sikrer kvalitet og integritet, også er det i kombinasjonen i spørsmål jeg stiller og 

som hun stiller. Hvis jeg skulle hatt testsamtalen alene så hadde jeg vært bekymret».  

 

Her ser vi hvor viktig nøytralitet hos den som tilbakeleser er for å sikre en så objektiv vurdering 

som mulig, og at personlighetstestens nytteverdi i aller høyeste grad er knyttet opp mot 

ekspertisen hos rekrutterer.  

 

Ut i fra utsagnene over ser vi at rekrutteringsprosessen i stor grad kan forstås som et samarbeid. 

Kunnskapen rekrutterer har er helt essensiell for at personlighetstestens formål og funksjon 

skal oppnås. Man kan anta at både leder og rekrutterer har utviklet felles forståelser rundt 

personlighetstesting som skaper betydningen av kunnskapen i den aktuelle praksisen knyttet til 

ansettelse.  

 

4.4 Fagfellesskap og testpraksis i DNB 

Et fellesskap handler om å delta, og at en deltaker i tillegg til å lære innhold og ferdigheter i 

tilknytning til sin praksis eller sitt daglige virke også lærer om de kulturelle praksisene i 

fellesskapet. Når det gjelder å holde seg oppdaterte på rekrutteringsmetoder og relevant 

forskning på sammenhengen mellom personlighet og jobbprestasjoner, forteller samtlige 

rekrutterere i DNB at deltar på jevnlige sertifiseringskurs, og mener dette er nyttig og viktig 

for å holde seg faglig oppdatert. Rekrutterer 2 kunne fortelle om dette:  

 

«Vi kjører det vi kaller for en «super-fredag» en gang i måneden. Da sitter rekruttererne 

sammen og vi får gjerne inne noen eksterne også. Det er litt avhengig av hva som er temaet. 

Jeg er opptatt at vi får inn testleverandørene slik at de kan komme og snakke om oppdateringer 

og hva som er nytt. Få litt faglighet utenfra» Rekrutterer 1 uttrykte det slik: «Vi er såpass 

heldige at vi får jevnlige møter med noen representanter fra Assessio som bruker Maps og Cut-

e så vi får stadig påfyll og ny informasjon». Rekrutterer 4 kunne fortelle mer om dette: «Det 

arrangeres det type fagsamlinger, sessions da. Blant annet med testleverandørene hvor vi 
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diskuterer bruken på en måte. Så en kombinasjon av alt. Skulle gjerne hatt mer tid i det daglige 

kjenner jeg». 

 

Sitatene over kan vitne om at det eksisterer sosiale fellesskap knyttet til rekruttering internt hos 

DNB. Aktivitetene innebærer jevnlige møter med testleverandørene, som går igjennom 

relevante oppdateringer og legger opp til sosial samhandling. Dette foregår både mellom 

rekrutterere internt med andre eksterne rekrutteringsansatte. Det legges også opp til faglige 

diskusjoner.  

 

Å diskutere praksisen rundt personlighetstesting og evaluere medarbeidere blir også nevnt som 

et viktig middel for læring. Informant 4 påpekte i tråd med dette at i tillegg til å delta i jevnlig 

kurs med testleverandørene, er det viktig med innspill fra medarbeidere: 

 

«Det er ikke sånn at bare fordi du har lang erfaring så blir du skikkelig god» (…) du har en 

god mulighet til å sette i gang å gjøre det på en bestemt måte også kan du hende at du bare 

skaper deg noen veldig dårlige vaner som du ikke er klar over selv. Det kan være en fallgruve. 

Hvis det er flere som jobber med rekruttering er det viktig at man er med hverandre, evaluerer 

og gir innspill. Slik sørger man for at man hele tiden har fokus på hvordan man kan gjøre det 

best mulig».  

 

I spørsmål knyttet til å holde seg oppdatert på forskning utenfor jobben svarer to av 

rekruttererne at de følger med på forum på sosiale medier som LinkedIn. Rekrutterer 3: «Vi 

som er så store får jo veldig mye faglig påfyll og testleverandørene e kommer hit og forteller. 

Og så er vi et miljø internt som diskuter mye og viser til artikler og sånne type ting. Et hot tema 

på mange fronter. Også med tanke på ny teknologi og så videre. Leser litt på LinkedIn og er 

med på ekskursjoner» 

 

Informant 4 kom i denne sammenheng inn på at: «Ved å følge med på ulike foraer på type 

LinkedIn og lignende, men også ved å lese bøker. Ole Iversen og Espen Skorstad i Norge typisk 

om rekruttering og utvelgelse. Jeg tenker vi kunne snakket mer om oppdatert forskning som 

ikke… som kommer fra type utdanningsinstitusjoner og andre bedrifter om det. Ofte blir det 

begrenset til testene». 

 



En av rekruttererne hadde erfart noe av utviklingen som har skjedd fra testleverandørene: 

Rekrutterer 4 kunne fortelle om dette: «Jeg opplever at ikke selve testen nødvendigvis er 

utviklet men at mulighetene, rapportene som man kan ta ut som hjelpemiddel, at visualisering, 

hvordan det fremstilles og sånn har endret seg litt. Det har skjedd en utvikling hos 

testleverandørene som gir flere muligheter. I løpet av 2010-11 eller noe sånt har for eksempel 

Cut-e utviklet en annen type rapport hvor du får en oppsummering og punkt på skalaer på 

kompetansenivå, hvor du får en del spørsmål som er predefinert og slikt… så det har skjedd en 

hos testleverandørene rundt testene. Det har påvirket hvordan du kan tilbakelese på det også». 

 

Samtlige av rekrutterne opplever at testene blir brukt slik testlitteraturen anbefaler i DNB, men 

nødvendigvis ikke alle andre steder. Rekrutter 4 uttrykte det slik: «Jeg tror det er viktig å ta 

det på alvor med sertifisering, fag, måten man gjør det på.  Jeg tror mange bruker det feil men 

så tror jeg også gradvis at det blir en profesjonalisering av bransjen». Testsertifisering nevnes 

som helt grunnleggende: Rekrutterer 3: har vært på noen sertifiseringskurs og ser jo at det 

stadig er HR-personale som er på sertifiseringskurs for første gang, fordi man aldri har hatt 

det før fordi det har kun vært i spesielle prosesser der man har kjøpt bistand utenfra. Men det 

blir flere og flere organisasjoner som benytter seg av det. Både stillinger og oppgaver endrer 

seg jo så fort». De fleste hadde ikke erfaring med bruk i andre organisasjoner, men to hadde 

vært vitne til eksempler med en annen type bruk. Rekrutterer 1 kunne her fortelle: 

 

«Her så gjør den absolutt det. Så er det dessverre andre steder hvor det ikke er tilfelle. Jeg har 

vært vitne til dette. Det som er synd er at dette kan gjøre at man kan få kandidater som er 

skeptiske til personlighetstest fordi de har erfart og ikke fått en god behandling tidligere».  

 

Rekrutterer 3 uttrykte det slik: «Jeg startet å bruke de i rekrutteringsbyrå der jeg opplevde at 

det var mer et produkt man selger. Men innad i DNB så ble det litt annerledes». 

 

En av lederne hadde erfaring med annen type bruk, og hadde selv deltatt i en testsamtale som 

der praksisen var mye mer omfattende. Leder 2 uttrykte dette på følgende måte:  

 

«Ja, noen steder har det virka litt at de har kjørt personlighetstest for å sjekke av en boks. Noen 

ganger så får man ut et testresultat uten å skjønne hva det betyr i rekrutteringssammenheng 

for det blir ikke nevnt med et ord senere i prosessen. Jeg har faktisk opplevd et ytterpunkt… 

jeg har hatt intervju der testen ikke ble åpnet før en utdannet psykolog var med i rommet for å 
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gå igjennom testresultatet for å fortelle hvordan det hang sammen. Der tror jeg vi brukte langt 

over to timer på den gjennomgangen. Det blir jo et ytterpunkt tenker jeg. Det å legge altfor 

mye vekt, å få en psykolog inn i rommet, det kan bli ubehagelig både for kandidat og den som 

skal ansette. Man har kanskje ikke behov til å gå innerst i sjelen til noen man kanskje mest 

sannsynlig ikke skal se flere ganger. Det må være et eller annet midt i mellom.»  

 

Ut i fra dette ser vi at praksisen rundt personlighetstesting i stor grad varierer. Å bli vurdert 

psykologisk kan oppfattes som ubehagelig, og dette utsagnet viser til hvor viktig det er at 

atmosfæren er hyggelig og at man viser varsomhet ovenfor kandidaten, noe som også går igjen 

i svarene knyttet til hvilke råd rekrutterer ville gitt til andre i samme yrke.  

 

Til slutt var det interessant at de samme svarene gikk igjen i spørsmål knyttet til hva som 

kjennetegner «god bruk» av personlighetstester. Alle nevner at testresultatet må tilbakeleses, 

og at det i denne sammenheng må utvises varsomhet ovenfor kandidaten, å skape en hyggelig 

atmosfære, og å stille åpne spørsmål.  

 

Rekrutterer 1 uttrykte det slik: Rådet mitt er vær varsom. Man skal vite personlighet kan være 

sårt for enkelte. Unngå å sette folk i bås for det er veldig situasjonsavhengig. Også vet man 

aldri hva kandidaten har vært igjennom. Så det er viktig å ha en varsom tilnærming». 

 

Rekrutterer 3 utdyper: «God bruk er der man bruker det for å finne ut noe mer ikke bare for å 

bruke det. Og når kandidaten opplever å få vist mer av seg selv i den samtalen. Tester som 

aldri blir tilbakelest hvor man for eksempel bare ser på en robot og tar en beslutning er ikke 

god bruk. God bruk er når man bruker det som et samtaleverktøy og dybdeverktøy. 

 

Også saklighet trekkes frem som viktig. En må holde seg saklig for å unngå misforståelser og 

ulike tolkninger. Rekrutterer 1 kunne uttrykke det slik: «Det viktigste er å forklare hensikten 

og hvordan man bruker det. I tillegg å bruke de definisjonene som testen har sagt. Ikke legge 

sine egne ord i definisjonene og snakke seg bort i fra det testen faktisk har målt.  

 

Svarene tyder på at selv om det er momenter å huske på for å få kandidaten til å føle seg 

komfortabel er det alltid med en saklig og konkret tilnærming. Det essensielle er å ikke «snakke 

seg bort», noe som tyder på at å karakterisere personlighetstesten som samtaleverktøy igjen er 

med på å undergrave objektiviteten som ligger til grunn. 



 

4.5 Som rådgivende verktøy 

Et annet formål med denne oppgaven var å se hvordan verktøyet kan fungere som grenseobjekt. 

For å nærmere belyse dette ville jeg undersøke hvordan personlighetstesten potensielt fungerer 

som referanseramme og middel for kommunikasjon mellom deltagerne i en 

rekrutteringsprosess.  

 

Totalt tre deltagere er tilstede i rekrutteringsprosessen; rekrutterende leder, rekrutterer og 

kandidaten. Målet er å finne frem til riktig kandidat. Rekrutterer 3 fortalte: «I DNB så er det jo 

veldig mye som ligger på den lederen som skal rekruttere. Også er vi rekrutterende rådgivere 

inn».  

 

I teorikapittelet tok vi opp ulike former for kunnskapsgrenser som kan oppstå mellom parter i 

et samarbeid. En av disse grensene er basert på syntaks, og oppstår som følge av ulike språklige 

eller symbolske forskjeller som kan føre til misforståelser mellom partene i en interaksjon. Ut 

i fra svarene fant jeg at en slik misforståelse fort oppstår mellom rekrutterer og kandidat under 

testsamtalen, på bakgrunn av formuleringene man finner i det skriftlige testresultatet. Leder 2 

fortalte i denne sammenheng om dette:  

 

«Kandidaten får ikke bare en PDF med resultatene hvor vi sier, vær så god, forstå dette som 

du vil. For det er ikke greit å forstå hva som står i det dokumentet. Det brukes i testsamtalen 

tid til å forklare. Hvordan kan dette spille seg ut i arbeidshverdagen». Dette er i tråd med 

utsagnet til leder 1: «Jeg tror testresultatene i seg selv, de er det veldig vanskelige å forstå, 

både for kandidat og for meg. Jeg trenger liksom den stemmen fra eksperten for å skjønner hva 

det egentlig er vi driver og ser på. Gjenfortalt via HR-arbeiderne til meg». 

 

Dette har vi vært inne på at blir oppklart i testsamtalen over i 4.3, og utsagnet understreker 

igjen hvordan personlighetstestens testresultater må oversettes og kommuniseres av 

kompetente rekrutterere for å oppklare språklige, begrepsmessige eller andre type 

misforståelser mellom rekrutterer og leder. Dette er også viktig ovenfor kandidaten, slik at 

vedkommende kan forstå og svare på spørsmål og gi eksempler på et forståelig og 

gjenkjennelig språk i testsamtalen.  
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Videre var jeg interessert i å undersøke hvorvidt rekrutterere hadde erfart forskjeller i 

tolkninger og mening av testresultater. I spørsmål rundt hvordan man avklarer 

personlighetstrekk og om det er rom for eventuelle alternative tolkninger sier rekruttererne at 

de forholder seg til testens definisjoner, men at de er åpne for innspill og konkrete spørsmål 

knyttet til stilling fra leder. Rekrutterer 3:  

 

«Jeg foretrekker at leder sitter ved siden av og observerer og hører og så har vi alltid avtalt at 

leder kan skyte inn med sine mer konkrete spørsmål retta mot stillingen hvis det er noe som er 

uklart eller må presiseres rundt hva stillingen krever. Så har vi oppsummering på ting man 

eventuelt må være observant på ved kandidaten hvis man velger vedkommende».  

 

Dette kan knyttes opp mot prioriteringer, og at leder kanskje vil ha andre hensyn som er knyttet 

opp mot stilling. Leder har i så måte mulighet til å ta disse med i betraktning under testsamtalen. 

Det gis imidlertid ikke rom for andre tolkninger rundt personlighetstrekk enn det testen sier: 

 

Rekrutterer 3: «Leder kan ha forventinger man vil finne ut av eller å få bekreftet, og vil prøve 

å bryte de frem.  Da pleier jeg å være ganske klar på hva de funnene sier, og gjennom samtalen 

er det det vi må forholde oss til. Vi kan ikke anta andre ting». 

 

Dette tyder på at ledere i DNB i stor grad stoler på testen og rekrutterers definisjoner, og at 

man etter testsamtalen forholder seg til dette.  

 

Jeg hadde også spørsmål knyttet til hvorvidt det var vanlig med situasjoner med uenighet 

mellom rekrutterers anbefaling og leders ønske rundt valg av kandidat. Jeg stilte i denne 

sammenheng spørsmål relatert til hvordan rekruttererne eventuelt går frem og bruker 

testresultatene som kommunikativt hjelpemiddel i slike situasjoner. Det var ikke mange av 

rekruttererne som hadde erfart slike situasjoner DNB. Men svarene tydet på at uenighet kan 

oppstå. Under kommer noen eksempler informantene ga:  

 

Rekrutterer 3: «Jeg har vel opplevd det at en leder har veldig mange forventninger til 

kandidaten før andegangsintervjuet og så har jeg gått litt feil vei i forhold til hva lederen hadde 

sett for seg. Sånn sett kan det bli en diskusjon der leder trenger litt tid til å vurdere og ta hensyn 

til testresultatene. Kanskje kandidaten har fremstått som veldig trygg, selvsikker og frempå 

under førstegangsintervju med leder. Men når man går i dybden og pusher litt så får man ikke 



helt taket i om kandidaten har selvinnsikt. Klarer ikke å komme med eksempler og så 

videre…da blir det motstridene kontra første gang på hvor trygg og selvsikker var. Stort sett 

ender det allikevel med at man tar hensyn  til det man finner ut i andregangsintervjuet.»   

 

Rekrutterer 1: «Leder kan ubevisst være på jakt etter noen som ligner seg selv. Men så kommer 

vi med råd fra siden. Da sier vi gjerne; «vit at hvis du rekrutterer denne så har den denne type 

profilen, dette kan bli kan kanskje komme opp og være utfordrende i fremtiden», dette må du 

tenke på hvis du velger denne personen. Jeg prøver å være en rådgiver sånn sett da». 

 

Utsagnene over vitner om at kraften som ligger i førsteinntrykk, og hvordan dette kan påvirke 

leder. Det viser også til at ledere ubevisst kan ønske å ansette noen som ligner seg selv. Selv 

om det ikke var noen konkrete eksempler med uenighet ser vi at det kan oppstå situasjoner med 

diskusjon. Rekrutterer 4 fortalte mer inngående om lignende situasjoner: 

 

«Noen ganger så tolker vi basert på testresultat at det kommer til å kunne oppstå situasjoner 

hvor en kandidat sannsynligvis må bruke ekstra energi på å tilpasse seg en type virkelighet 

eller situasjon basert på hvordan vedkommende er skrudd sammen» Hun fortsetter: «da 

handler det om å klare å få overbevist alle om det i løpet av et intervju».  

 

Hun påpeker videre at det en sjelden gang oppstår tilfeller hvor rekrutterer har måttet være 

ekstra tydelig på at en kandidat ikke har vært det beste valget: «det er noen ganger vi tenker at 

vi ikke valgt vedkommende basert på personlighet. Og da sier vi i fra.» Igjen kommer vi tilbake 

til avgjørelsen, og at den ene og alene ligger på leder: «Men så det jo ikke vi som bestemmer. 

Det er det positive og det negative med å være rekrutterer ofte. For det er ikke vårt valg 

uansett».  

 

Et interessant utsagn her var et konkret eksempel fra en internrekruttering. I denne prosessen 

hadde kandidaten forrang på grunn av omplasseringsrettigheter. Leder 1 fortalte: 

 

«Da jeg hadde den nest siste ansettelsen min var testen veldig viktig.  Det var et ekstremt utslag 

på testresultatene. Da var [   ] ekstra tydeligere enn hun pleier å være på at dette. Og det hjalp 

meg i den prosessen til å argumentere for hvorfor kandidaten ikke var egnet til denne jobben.» 
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Ut i fra utsagnene kommer vekten av personlighetstesten og testresultatene tydelig frem. Her 

kan testresultatene benyttes som et middel for å kommunisere til leder at et valg ikke vil være 

ønskelig på sikt.  

 

I likhet med rekruttererne hadde ingen av lederne opplevd konkrete tilfeller med uenighet 

mellom rekrutterers råd og ansettende leders ønske, selv om det kan tenkes at slike situasjoner 

kan oppstå: Leder 1 utrykte dette slik:  

 

«Det kan nok tenkes at det kan oppstå situasjoner hvor det kan bli uenighet. Jeg har aldri 

opplevd det selv. Men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg aldri har kjørt en 

rekrutteringsprosess hvor jeg har bestemt meg på forhånd bestemt meg for hvem jeg vil ansette, 

eller at jeg har sterke føringer på at jeg for enhver pris skal argumentere for at den jeg mener 

er riktig skal være riktig. Det er hele poenget med en profesjonell rekrutteringsprosess, At HR 

er med, at du kjører disse typer tester, at du skal være transparent og mottagelig helt frem til 

den siste beslutningen skal tas.» 

Leder 3 kunne utdype dette :«De ansettelsene hadde man husket for å si det sånn. At man 

velger noen som ikke er har de rette testresultatene… Det er kanskje mer i retning av hvor jeg 

har sett på testresultatet, for jeg ser alltid på de i forkant av intervju, hvor jeg ser at «fy søren, 

dette ser spennende ut! Dette er personen.» Også har vi samtalen, også så tenker jeg… «var 

dette samme person?» 

Utsagnene over understreker igjen hvordan førsteinntrykket kan påvirke opplevelsen av en 

kandidat i rekrutteringsprosessen. Det virker i som dette var noe lederne alle var klar over, og 

det påpekes hvor viktig et godt samarbeid mer rekrutterer og eventuelle andre representanter 

er for å sikre en profesjonell og rettferdig rekrutteringsprosess. I sammenheng med dette valgte 

jeg også å spørre direkte hvordan førsteinntrykket kan være med å påvirke det endelige valget, 

og et av svarene illustrerte ganske tydelig hvor avgjørende det kan være: 

Leder 2 uttrykte det slik: «Synd å si, men førsteinntrykket veier tungt. Det blir jo sånn i praksis. 

Det tar ikke mer enn 3-5 minutter maks på å se at dette er personen for deg eller ikke. Og 

etterpå så graver man bare dypere inn i materien for å se om man ikke har bommet på den 

vurderingen. Det er en sammensetning og en totalvurdering, men de første minuttene er 

viktige». 

 



Det kan tyde på at dynamikkene som oppstår i et førsteinntrykk kan veie tungt, og det er umulig 

å si i hvilken grad dette er med på å forme totalvurderingen. Alle påpeker imidlertid hvor viktig 

testsamtalen er, og at dette kan hjelpe av med å bekrefte eller avkrefte førsteinntrykket 

underveis i rekrutteringsprosessen.  

 

Til slutt spurte jeg om hva rekruttererne føler kandidatene sitter igjen med etter en 

personlighetstest. Alle svarte at de opplevde at kandidatene stort sett sitter igjen med en positiv 

opplevelse. Rekrutterer 4 uttrykte det slik: «I vår tid er det mye fokus på at man må ha innsikt 

i seg selv. Det er greit å forstå hvordan andre opplever deg. Noen får til og med litt aha-

opplevelser. Tilbakemeldingene jeg får av kandidatene etter testsamtalen er stort sett positive». 

 

Svaret fra rekrutterer 3 pekte også på nytten personlighetstesten kan når det kommer til å 

kommunisere avslag til kandidaten: «Jeg bruker den for å få kandidaten til å reflektere og vise 

litt sin egen selvinnsikt og sine refleksjoner om hvordan man er i ulike situasjoner. Men også 

opp mot hva man blir utfordret på og hva skal gjøre i den konkrete stillingen, så kandidaten 

også opplever at «åh, det er ikke sikkert mine egenskaper passer så godt i den stillingen», eller 

kanskje «det er en match for jeg er som regel sånn i visse situasjoner» og det er akkurat det 

stillingen kommer til å kreve.» 

 

Man kan tolke dette utsagnet i retningen av at testsamtalen kan være positiv for kandidaten 

selv om man ikke ender opp med å få stillingen. Utsagnene vitner om at det i dagens samfunn 

er mye fokus på å ha innsikt i seg selv, noe som man kan anta er en fordel i et samfunn man 

stadig må tilpasse seg i. Testsamtalen kan være noe man da kan ta med seg videre når man 

søker andre stillinger. 

 

4.6 Fra jobbanalyse til testsamtale 

Samtlige av rekruttererne forteller at for at testresultatet man sitter igjen med etter å ha tatt 

personlighetstest skal være nyttig må det kobles direkte til de personlige egenskapene man har 

definert i jobbanalysen, og de går så langt som å si at uten en gjennomført jobbanalyse, er det 

ikke vits i å bruke en personlighetstest. I spørsmål rundt hva som kjennetegner en solid 

jobbanalyse svarte alle rekruttererne at det viktigste er at det er god kommunikasjon mellom 

ansettende leder og rekrutterer. I spørsmål knyttet til hvordan personlig egnethet kartlegges 

forteller rekruttererne at her er det viktig å se på hva man typisk gjør i stillingen: Rekrutterer 
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3: «Vi prøver å få lederne til å konkretisere hva som kjennetegner en person som lykkes i rollen 

og som oppnår gode resultater og målene sine». Det fortelles videre at dersom det er viktig 

med teamsammensetning er dette også noe som diskuteres: 

 

«Noen er jo veldig opptatt av teamet og at det skal være en match inn et team der man skal 

samarbeide mye. Andre stillinger har mye mer jobb på tvers, hvor man samarbeider veldig 

mye med ulike fagområder. Da må man må ha gode relasjonsegenskaper på kryss og tvers i 

banken. Så det kommer litt an på, vi ser litt an på hva man faktisk skal gjøre og hvem er det 

som lykkes med de oppgavene. Hva slags typer er de, og hvilke egenskaper bør man ha da?» 

 

Dette utsagnet kan tyde på at det ikke finnes noen fasitsvar for å definere personlige 

egenskaper, og at det i stor grad avhenger av om personen skal inn i et team eller arbeide mer 

tverrfaglig. Også rekrutterer 1 påpeker tvetydigheten som ligger i å kartlegge personlig 

egnethet: «Man prøver å ha diskusjoner rundt personlige egenskaper i oppstartsfasen også 

hender det selvfølgelig at rekrutterende leder ser i etterkant at nei, det er kanskje ikke så viktig 

med denne egenskapen. Det hender jo, men ikke ofte».  

 

Informant 4 svarte at man i noen tilfeller også bruker kompetansemodeller fra test-

leverandørene for å finne de personlige kompetansene som er viktige for gitte stillinger. «Og i 

de tilfellene vi gjør det fra starten så har vi noe mer konkret å score det opp mot. Som er litt 

mer vitenskapelig». Det er ut i fra svarene typisk å se på tidligere eller lignende stillinger for å 

danne seg et bilde av hvilke personlighetstrekk som er relevante for ulike stillinger. Derfor kan 

helt nyopprettede stillinger by på utfordringer: 

 

«Hvis det er en helt ny stilling, så vet man jo ikke. Da må man anta og tro kanskje, og mene 

noe om, basert på at man kjenner til lignende stillinger og så videre….Hun avslutter med å si: 

«Men det vil alltid være en sånn slags subjektiv vurdering av en leder. 100 % eksakt blir det jo 

aldri.»   

 

Går vi tilbake til teamsammensetninger trekkes det av rekrutterer 2 også frem at man ikke 

kommer unna den subjektive vurderingen hos en teamleder: «praksisen er jo som regel at det 

er ansettende leder gjør en subjektiv vurdering av hvorvidt kandidaten passer inn i teamet eller 

ikke. For å være helt ærlig. Det er ansettende leder som kjenner teamet sitt best». 

 



Personlig egnethet vil ut i fra disse svarene være noe som kan være utfordrende å definere i 

arbeidet med jobbanalysen, spesielt i nyopprettede stillinger. Man må i noen tilfeller anta, eller 

hjelpes av med testverktøyenes kompetansemodeller. Om personer skal inn i team vil man som 

oftest ikke komme unna subjektive vurderinger fra teamleders side. 

 

Ledernes svar på hvordan personlig egnethet kartlegges var noenlunde likt. Ulike roller krever 

ulike egenskaper: «Det er veldig forskjellig hva man ønsker seg.  Men jeg har selvsagt kartlagt 

på forhånd hva det er jeg er på utkikk etter. Også er det der de testene kommer inn da, som 

veldig gode støtteverktøy». Leder 2 bekreftet også med sitt svar at nye stillinger gjør arbeidet 

vanskeligere: 

 

«Det er mye som avhenger av om stillingen har vært besatt før. Da er det mye enklere, for da 

vet du mer eller mindre hva som skal inngå i stillingen. I mitt tilfelle, så har jeg bygd opp 

seksjonene helt fra null. Så da er det utfordrende å vite hva man er ute etter. Men det fins jo 

noen krav eller fellestrekk som absolutt må være på plass. Så i vår type jobb så er det nødvendig 

med juridisk bakgrunn eller erfaring. Så det kommer åpenbart som et av kravene. Også ser 

man på tvers av konsernet om det fins noen andre stillinger som allerede er besatt av en 

lignende karakter. Da prøver vi å ta noen fellestrekk derfra. Det er en kreativ prosess. Det 

finnes ingen fasit». 

 

Leder 3 svarte at man aldri helt kan vite hva som faktisk kjennetegnes de som lykkes godt, men 

at dette er noe som også undersøkes i DNB: «Nå har vi også gjort en veldig nylig analyse også, 

opp i mot i en ren finansrådgiver-stilling som jeg rekrutterer mye på. Og der har gjort vi 

analysen «hvilke personlighetstrekk har de som lykkes godt?» Noen tenker jo at det er den som 

er flinkest til å prate, den som er veldig ekstrovert. Og det er ja, de har en forutsetninger for å 

kunne lykkes. Men det er dermed ikke sagt at de alltid lykkes. Over tid, i sum så lykkes de 

kanskje ikke like godt som de som er mer strukturerte for eksempel. Du må kanskje ha litt 

ekstrovert i deg, men også en god kombinasjon med denne struktursiden, for det vet vi at 

kundene våre setter ekstremt pris på».  

 

Ut i fra sitatene over ser vi at refleksjoner over hva som egentlig kjennetegner personer som 

lykkes i forskjellige stillinger og at arbeidet med å kartlegge personlige egnethet i mange 

tilfeller baserer seg på en kreativ prosess, hvor man noen ganger må anta ting og prøve og feile 

litt. Vi kan også tolke det i den retningen at det alltid vil være rom for diskusjon og behov for 
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analyser rundt hva som faktisk er relevante personlighetstrekk i ulike stillinger. I og med at 

DNB gjennomfører ulike forskningsprosjekter knyttet til dette, kan vi anta at dette er noe som 

diskuteres og som stadig er «oppe til debatt». Dette understreker også viktigheten av godt 

forarbeid rundt jobbanalysen i rekrutteringsprosessen, fordi kunden også endrer seg og sine 

behov. 

 

En av påstandene jeg la frem var antagelsen om at personlighetstesten bare fungerer som 

«middel for å bli bedre kjent med kandidaten», og spurte informantene hvordan de stilte seg til 

dette. Antagelsen ble tolket veldig ulikt. Ingen av rekruttererne var helt enige i denne 

påstanden: Rekrutterer 1 uttrykte det slik: «Det føler jeg skjer i førstegangsintervju, det å bli 

kjent. Under andregangsintervjuet blir du jo kjent med kandidaten fordi du får vite om 

personlighetstrekk, men du måler det jo og sammenligner det med andre opp mot en 

jobbanalyse også». Rekrutterer 3 sa det slik: «Ja men i tillegg ikke «bare». Kandidaten blir 

mer bevisst på sin personlighet opp mot den stillingen og de rammene man vil komme til. Det 

blir derfor heller en realitetsstyring og forventingsstyring mot kandidaten…å klare å dra det 

opp mot den stillingen og det man måler på» Rekrutterer 2 og 4 var uenige i påstanden og 

begrunnet dette med at «å bli kjent» var knyttet til førstegangsintervjuet, og at en slik 

tilnærming fjerner selve formålet med testing fullstendig. Rekrutterer 4 begrunnet dette med å 

si: «Jeg tenker at å bare kalle det et middel for å bli kjent er til forkleinelse for den vitenskapen 

som ligger bak, tross alt.» 

 

Man kan anta ut i fra utsagnene over at dette har å gjøre med at rekruttererne i DNB ser 

viktigheten av å knytte testen opp mot jobbanalysen og at man i organisasjonen er opptatt av 

testingen skal tjene formålet sitt. Man kan anta at testsamtalen i så måte fungerer som en 

«ytterligere» test, som realitets- og forventningsstyring for kandidaten.  

 

Heller ingen av lederne var helt enige i påstanden over. Leder 3 sa seg enig med rekrutterer 1 

i at det må være førstegangsintervjuet som handler om å bli kjent. To av svarene bar preg av 

en usikkerhet: Leder 1 fortalte det slik: «Ja, jo. Det er jo på mange måter det det er. Mest. Bli 

bedre kjent. Få litt mere tilgang på det man kanskje det man ikke hadde tenkt å snakke om på 

intervjuet. Eller, det man ikke vet selv en gang. Og så se det i sammenheng med de andre 

kandidatene. Det er der som er minst like viktig da» 

 



Leder 2 uttrykker: «Jeg bruker den på den måten. For å bli mer kjent. Samtidig som jeg setter 

noen kriterier. Så det blir sånn både og. Men mest for å kjenne kandidaten mer. Det er ikke 

personlighetstesten, men testsamtalen som gjør at du blir mer kjent, enn om du prøver å stille 

de typiske spørsmålene gjennom intervju.» 

 

Det at ingen av lederne var helt enige i påstanden viser igjen at man er opptatt av at man ikke 

bare skal teste for å teste, og at det i stor grad er førstegangsintervjuene som har en «bli-kjent»-

funksjon. Det var imidlertid et tankevekkende utsagn for noen av lederne, noe som kan tyde på 

at testen kanskje bringer opp momenter man ellers ikke ville tenkt over som ansettende leder 

hadde man ikke testet, og bare stilt spørsmål knyttet til det man selv hadde lurt på i et 

andregangsintervju.  

 

Til slutt var det interessant å vite hva som ifølge ansettende ledere kjennetegner gode 

rekrutteringsprosesser. Det som går igjen i svarene her er et godt samspill med rekruttererne. 

Leder 1 hadde erfaring med å kjøre intervjuer helt på egenhånd, og fortalte at det var veldig 

utfordrende: «De intervjuene jeg kjørte for noen år siden kjørte jeg helt selv. Da skulle jeg 

lytte, skrive og tenke…jeg var helt utslitt til slutt». Hun mener å ha med HR-representanter og 

eventuelle andre medarbeidere fra teamet kan være nyttig for at alle kandidatene skal bli tatt 

på alvor og vurdert: «En god prosess er riktig sammensatt kompetanse på vår side av bordet». 

Dette tyder på at å ansette noen er en vanskelig beslutning, og at å ha flere perspektiver i 

prosessen er viktig. Det ble også påpekt av alle lederne at det er viktig å ha god nok tid og en 

strukturert plan. Leder 2 uttrykte dette på følgende måte: «Ansettelsesprosessen bør være 

flytende…og den bør ikke være oppstykket slik at det tar lang tid fra førstegangsintervjuet til 

andregangsintervjuet». Leder 3 kunne utdype dette videre:  

 

«Det er som oftest to uker med søknadsfrist fra stillingen publiseres. Men hva som skjer når 

søknadsfristen går ut…altså den fasen derfra til beslutning… den har en tendens til å dra ut i 

tid. Det er ikke bra. Når du har lagt en god plan, på «okey, søknadsfristen går ut da, hva skjer 

da neste uke, da har du snakket med de og de… «når starter vi runde 2?... jo den startes da». 

Tester som skal brukes, må sendes ut i riktig tid til potensielle kandidater, og de bør følges opp 

tett i etterkant. Tar det for lang tid fra test til samtale, så blir det ikke bra. At samtalen skjer 

nært opp til testen, vil føre til et mye bedre resultat av samtalen». 
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Utfordringer knyttet til planmessighet og tid er aspekter man kan anta er viktige i de fleste 

prosesser. Sett i sammenheng med personlighetstesting kan man naturligvis tenke seg at 

tidsaspektet viktig for at samtalen skal ha verdi, både for de som skal ansette, og ikke minst for 

kandidaten selv. 

 

4.7 Oppsummering  

Funnene i analysen viser at det gjennomføres mange ansettelser i DNB, og at deltagerne i en 

rekrutteringsprosess er rekrutterende leder, rekrutterer og kandidat. Rekrutteringsprosessen 

kjennetegnes som et samarbeid mellom rekrutterer og rekrutterende leder, hvor målet er å finne 

riktig kandidat. Personlighetstesten brukes som seleksjonsverktøy i denne sammenheng, og 

man anser dette som en nyttig og verdifullt for å kartlegge hvilken personlighet man ønsker 

seg i ulike stillinger.  

 

Personlighetstestene blir tatt i bruk som såkalte samtaleverktøy; som innledning til samtale og 

refleksjon hos kandidaten. Testsamtalen gjør det lettere for de som rekrutterer å stille 

utdypende spørsmål, samtidig som kandidaten gis mulighet til å begrunne sine svar, i noen 

tilfeller også med leder tilstede. Funnene viser også at det eksisterer praksis knyttet til 

personlighetstesting i organisasjonen. Dette indikerer at det eksisterer praksisfellesskap blant 

rekrutterere, og at disse fungerer som viktige læring og- utviklingsarenaer for formell og 

uformell læring. Praksisen knyttet til personlighetstesting er med på å forme bruken, kvaliteten 

og meningen med verktøyet. 

 

Hvorvidt personlighetstesten kan kalles et objektivt måleverktøy må imidlertid settes i 

sammenheng med ekspertisen personen som tilbakeleser testen har, og i hvilken grad 

vedkommende forholder seg til testens satte definisjoner i sammenheng med egenskaper 

definert i jobbanalysen. Testresultatene må derfor knyttes opp mot jobbanalyse for at 

personlighetstesten skal utgjøre sin nytte som seleksjonsverktøy. 

 

Funnene viser også at det eksisterer praksis knyttet til personlighetstesting i organisasjonen. 

Dette indikerer at det eksisterer praksisfellesskap blant rekrutterere, og at disse fungerer som 

viktige læring og- utviklingsarenaer for formell og uformell læring. Praksisen knyttet til 

personlighetstesting er med på å forme bruken, kvaliteten og meningen med verktøyet. Videre 

fant jeg at man i organisasjonen så langt det lar seg gjøre unngår å ansette kandidater på 



grunnlag av subjektive vurderinger. Personlighetstesten og kandidatens testresultater og 

påfølgende samtale fungerer i denne sammenheng som rådgivende verktøy ovenfor 

rekrutterende leder. Nytteverdien av seleksjonsverktøyet må derfor sees i sammenheng med 

rekrutterers ekspertise på feltet. 

 

Til slutt viser funnene at personlighet og personlighetstesting anses som et relevant og viktig 

aspekt for å finne rett person til ulike stillinger, i eksterne så vel som i interne prosesser. 

Personlighet knyttes av informantene opp mot evne til samarbeid både på tvers og i team, 

endringsvilje og lærevillighet. 
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5 Diskusjon  

I denne casestudien ville jeg undersøke hvilken rolle personlighetstesten spiller i en 

rekrutteringsprosess og hvilken nytteverdi den har for organisasjonen. Jeg ønsket også å 

undersøke hvordan personlighetstesten fungerer som et grenseobjekt mellom deltagerne i en 

rekrutteringsprosess.  

 

I dette kapittelet skal vi sammenfatte funnene i analysen, og diskutere det analytiske 

rammeverkets bidrag til å forstå disse funnene. I analysen så vi nærmere på de delene av 

prosessen som er nært knyttet opp til bruken av personlighetstester og informantenes tanker og 

refleksjoner om, samt erfaringer med bruk av personlighetstester. 

 

5.1 Kunnskapssyn og betydningen av det i rekrutteringsprosessen 

Vi så i kapittel 2 at to kunnskapssyn har vokst frem i organisasjonslitteraturen knyttet til læring 

og kunnskapsarbeid. Ut i fra eiendomsperspektivet ser man kunnskap som personlig eiendel, 

eller en kognitiv kapasitet. Kunnskapen kalles her «objektivistisk», og kan separeres fra 

mennesket via kodifisering. Nonaka (2000) viste til fire typer kunnskapsoverføringer basert på 

antagelsen om at kunnskap skapes gjennom kontinuerlig interaksjon mellom taus og eksplisitt 

kunnskap. Følger man dette synet anser man at når kunnskapen kodifiseres gjøres den eksplisitt 

– og at den dermed separeres fra personen som skaper, utvikler og nyttiggjør seg av den 

(Newell, et al. 2009). I rekrutteringsprosessen fant jeg bruken av personlighetstester er knyttet 

opp mot eksperten som tilbakeleser og kompetansen vedkommende har på området. Mennesket 

blir en «forlengelse» av verktøyet, og man er stadig åpne for nye måter å gjøre det på. Dette 

tolker jeg i retning av at kunnskapen rekruttererne har ikke kan betegnes som stabil men at den 

til stadighet endrer seg. Følger man praksisperspektivet innenfor læring blir «knowing» 

sentralt. «Knowing» går ut på at kunnskap er uadskillelig fra menneskelig aktivitet 

(Orlikowski, 2002). Ifølge dette synet er kunnskap forankret i organisasjonsmedlemmenes 

pågående praksis. Man kan anta at både leder og rekrutterer har utviklet felles forståelser som 

skaper en kontekst rundt rekruttering. Kunnskapen antar jeg derfor er knyttet til den aktuelle 

praksisen knyttet til ansettelse.  

 

Funnene mine peker videre i den retningen av at dette kan sies om resten av organisasjonen for 

øvrig, fordi kunnskap skapes gjennom forhandlinger, sosiale situasjoner og praksis (Newell, et 

al. 2009). Går vi tilbake til Nonakas modell, som legger stor vekt på at organisasjonskunnskap 



er forankret i menneskets individuelle kognitive prosesser, kunne det imidlertid være 

interessant å se om «ba» finnes i organisasjonen. SEKI-modellen ble som vi så i kapittel 2.1 

senere videreutviklet gjennom å legge til begrepet «ba». Dette begrepet kan forklares som en 

plass hvor kunnskap får mening, og denne plassen kan være fysisk (åpne kontorlandskap), men 

også mental (delte erfaringer, ideer eller idealer) eller virtuell (mail, telekonferanser). «Ba» kan 

oppstå og utvikles i relasjoner hvor kunnskap går fra å være individuell eller kollektiv. Plassen 

er i så måte et delt sted for fremvoksende forhold (Nonaka & Konno, ref. i Newell, et al. 2009). 

Nonaka vektla at organisasjoner har ansvar for å legge til rette for kontekster som muliggjør 

danning av ny kunnskap og deling av kunnskap. Jeg antar at konseptet «ba» har likhetstrekk 

med det sentrale begrepet innenfor praksisperspektivet, praksisfellesskap. Man kan anta at 

grensene som omgir et praksisfellesskap er imidlertid i større basert på kulturen og historien 

som kjennetegner fellesskapet og som allerede er utviklet der, mens «ba» i større grad er rettet 

mot å danne ny kunnskap. Legitim perifer deltagelse skal vi se at også et viktig skille her, og 

en sentral læringsprosess innenfor praksisfellesskapet.  

 

5.2 Læring i praksisfellesskap 

Et av formålene mine med denne oppgaven var å undersøke personlighetstesting og hvorvidt 

man kan betegne bruken av disse som en praksis. Funnene mine peker i retningen av at det 

eksisterer praksisfellesskap knyttet til rekruttering og dermed også praksis knyttet til 

personlighetstesting internt i DNB. Praksisfellesskap ble i kapittel 2.2 definert som «en gruppe 

mennesker som har en bestemt aktivitet til felles, og som på grunn av dette deler felles 

kunnskap, verdier, språk og identitet» (Hislop, et al. 2013). Man kan anta at ledelsen 

tilrettelegger for dette blant annet gjennom åpent kontorlandskap. Åpne kontorlandskap åpner 

for liten avstand mellom ansatte og legger opp til sosial samhandling. Dette er i tråd med Cox 

(2005). Et viktig moment er imidlertid at organisasjoner ikke «kontrollerer» praksisfellesskap 

slik man ser i team eller prosjektarbeid, men ifølge Wenger et al. (2002) «kultiverer» de. Å 

kultivere praksisfellesskap aktivt og systematisk vil være fordelaktig for organisasjonen. En 

måte å gjøre dette på antar jeg kan være å tilrettelegge for eller utnevne frontfigurer i 

praksisfellesskapet. Dette kalles for grensekryssere, og kan være mennesker som identifiserer 

seg med ett fellesskap, men som tar på seg en strategisk rolle når det kommer til å utvikle 

relasjoner med, og å dele kunnskap med mennesker fra andre, eksterne og relevante fellesskap 

(Haas, 2015, Roberts & Beamish 2017, ref. i Hislop, 2013). Man kan anta at det i DNB kan 

være fagsjefen for rekruttering som har en slik rolle.  
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Praksisfellesskap kan spille en avgjørende rolle for kunnskapsdeling fordi deltakerne har en 

felles referanseramme og ikke behøver å bruke tid på å gjøre kunnskap og erfaring eksplisitt 

for hverandre. Man samarbeider i tråd med Hislop (2013) innenfor en homogen kontekst. 

Foruten dette søker disse personene seg til hverandre fordi de har kunnskap til felles og 

identifiserer seg med hverandre. Ofte vil medarbeiderne være deltagere av flere 

praksisfellesskap i en organisasjon. De behøver nødvendigvis ikke å samarbeide på daglig 

basis, men de opplever en verdi i å komme sammen for å dele informasjon, innsikt og råd med 

hverandre gjennom diskusjon og felles interaksjon (Wenger et al. 2002). Dette er i tråd med 

mine funn, da rekruttererne møtes månedlig, og uformelt ellers. For å forstå praksisen knyttet 

til personlighetstesting ønsket jeg å undersøke hvordan rekruttererne i DNB holder seg 

oppdaterte på relevant forskning, erfaringene deres når det kommer til endringer i fagfeltet og 

hva de anså som god bruk av tester. Dette fordi det er noen konkrete måter å skaffe innsikt og 

faglig relevant informasjon på. Det var også interessant å undersøke om det oppleves at testene 

brukes slik testlitteraturen anbefaler.  

 

Når det gjelder å holde seg oppdaterte på rekrutteringsmetoder og relevant forskning på 

sammenhengen mellom personlighet og jobbprestasjoner, kunne alle rekruttererne i DNB 

fortelle at deltar på jevnlige sertifiseringskurs. Sertifiseringskursene for testbrukere gir en 

innføring i teori og testmetodikk. En gang i måneden besøker test-leverandørene de interne 

rekruttererne i DNB og man diskuterer faget med eksterne aktører også. Aktivitetene innebærer 

at testleverandøren går igjennom relevante oppdateringer og legger opp til sosial samhandling 

og faglige diskusjoner. Å diskutere praksisen rundt personlighetstesting og evaluere eller 

komme med råd til medarbeidere blir også nevnt som et viktig middel for læring. Å gi innspill 

og tips til kollegaer ble ansett som nyttig for å kunne utvikle seg og for å være åpen for nye 

måter å praktisere på. Læring foregår i et sosialt samspill med andre slik som beskrevet i det 

praksisorienterte synet på læring i kapittel 2.1. Uformelle, sosiale samhandlinger er også et av 

momentene som definerer praksisfellesskap (Wenger, 1998). Det vises i denne sammenheng 

også til bruken av sosiale nettverk som LinkedIn, og at denne plattformen knytter mennesker i 

og fra ulike organisasjoner sammen.  

 

Vi var i teorikapittelet også inne på prosessen med legitim perifer deltagelse i 

praksisfellesskapet. Legitim perifer deltagelse viser til når en lærling eller i dette tilfellet en 

nyansatt kommer inn som fullverdig deltaker i et sosialt fellesskap. Selv om dette er forbundet 

med håndverks- og yrkesfaglige tradisjoner er det mye som tyder på at denne læringsformen 



er aktuell også i DNB og lignende kunnskapsorganisasjoner. Legitim perifer deltagelse finner 

sted når nyansatte eller mindre erfarne lærer gjennom situert praksis av mer erfarne 

medarbeidere. Det kan også være en aktuell prosess dersom medarbeidere skal gis nye 

arbeidsoppgaver eller nye ansvarsområder. I tråd med det praksisbaserte synet på kunnskap 

anses ikke læringen som en akkumulering av ny informasjon og ferdigheter, men heller som 

en prosess i å «bli noe». Man kan si at det er først i identitetsformingen læringen blir 

meningsfull og en del av personer og deres individuelle historier (Wenger, 1998) Når aktører 

utvikler kontinuitet i sine lokale praksiser, tillates det også at man kan handle 

«kunnskapsmessig» i en gitt materiell, historisk og sosial kontekst (Lave 1988; Suchman, 1987, 

ref. i Levina & Vaast, 2005).  I prosessen blir man også del av en yrkesidentitet ved å 

sosialiseres med kollegaer. Jeg antar at man i så måte «blir» rekrutterer, og etter hvert et mer 

og mer erfarent medlem i praksisfellesskapet, for eksempel når man går i fra å være «rådgiver» 

til «seniorrådgiver».  

 

5.3 Personlighetstest som grenseobjekt 

Et av formålene med oppgaven var å undersøke hvordan personlighetstesten fungerer som et 

mulig grenseobjekt. Som vi var inne på var den opprinnelige definisjonen fra Star og Griesemer  

«abstrakte eller fysiske objekter som er formbare nok til å tilpasse seg lokale behov samtidig 

som de er robuste nok til å opprettholde en felles identitet på tvers av ulike felt». 

Personlighetstesten beskrives i litteraturen som en standardisert test med valgmuligheter, hvor 

kandidatene får like instruksjoner, samme spørsmål eller oppgaver og like muligheter og 

betingelser til å gjennomføre testen (Smith, 1993, ref. i Skorstad, 2015). Følger vi de ulike 

kategoriene for grenseobjekter definert av Star og Griesemer (1989) for grenseobjekter kan vi 

anse personlighetstesten som en standardisert form for grenseobjekt. Standardiserte former er 

grenseobjekter som standardiserer og strømlinjeformer kommunikasjonen på tvers av ulike 

grupper. Antall søkere til DNB er høyt, og det gjennomføres mange ansettelser i året. De 

teknologiske løsningene som gjør at flere kan testes innebærer mer effektiv 

informasjonshenting i ansettelsesprosesser (Skorstad, 2015). For å effektivisere ytterligere kan 

testresultater sendes ut skriftlig til kandidaten. Fordelen med skriftlige testrapporter laget av 

testsystemer, er at testresultatene som sendes ut er profesjonelle og standardiserte, og at de kan 

sendes ut til mange, uavhengig av faktorer som tid og sted. På en annen side finnes det ifølge 

Skorstad også flere ulemper ved en slik praksis. Blant annet vises det til at blant dem som får 
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tilbakemelding, opplever mange å få lite informasjon knyttet til testen. Man kan spørre seg om 

dette gjør seg gjeldende oftest i skriftlige eller muntlige tilbakemeldinger.  

 

Mine funn kan tyde på at dersom testresultatene sendes skriftlig, mistes det en dimensjon. For 

det første går man glipp av fordelene som ligger i en dialog, og videre muligheter for overføring 

av kunnskap mellom kandidat, og rekrutterer og leder. Når man bruker personlighetstester på 

denne måten, mister verktøyet mye av funksjonen som grenseobjekt mellom deltagerne i en 

rekrutteringsprosess. Vi så i teorikapittelet at grenseobjekter er et komplekst begrep, og at hva 

som egentlig kan betegnes som grenseobjekter er omdiskutert. Fra å være objekter med en 

standardisert og bestemt struktur, og å tjene som tilfredsstillende informasjonskrav har man 

også avdekket viktigheten av å tilføre kontekstuell informasjon om grenseobjekter for at de 

skal være nyttige. For eksempel er forståelsen av selve opphavet og historien til et grenseobjekt, 

en nødvendig forløper for at grenseobjekter skal være forståelig for de i et mottakende 

praksisfellesskap (Mambrey and Robinson, 1997; Becky, 1999; Henderson, 1999; Lutters and 

Ackerman, 2002; Diggins and Tolmie, 2003; Subrahmanian et al. 2003, ref. i Lee, 2007, s. 

311). Selv om begrepet grenseobjekt er kraftfullt og fungerer godt dersom man skal kaste lys 

over objekter som beveger seg mellom sosiale verdener, advares det mot antagelsen om at 

begrepet kan fange kompleksiteten i samhandlingen mellom sosiale verdener (Nicolini et al., 

2012). 

 

Settes dette i sammenheng med personlighetstesten, og funnene i analysen knyttet til praksis 

og bruk, antar jeg at et grenseobjekts nytte ikke kan sees uavhengig av den menneskelige 

vurderingen av verktøyet og bruken rundt det. Når det kommer til å betegne personlighetstest 

som grenseobjekt, så tyder mine funn og mitt teoretiske utgangspunkt på at rekrutterernes 

pågående bruk spiller en sentral rolle når det kommer til å tilbakelese testen. Bruken og nytten 

av verktøyet er da naturligvis knyttet opp mot eksperten som tilbakeleser og kompetansen 

vedkommende har på området. Dette er i tråd med Orlikowski (2002), som hevder at det er den 

pågående bruken av et artefakt i en spesifikk sosial kontekst som genererer artefaktets mening 

(Orlikowski, 2000, ref. i Levina & Vaast, 2005). Å designe grenseobjekter er å designe for 

deltagelse heller enn «bare bruk» (Wenger et al. 1998). Kunnskapen er ikke gitt ut i fra 

personlighetstesten som teknologisk artefakt, men finnes i rekruttererens situerte og pågående 

praksis rundt verktøyet. Det blir derfor viktig å ta bredere områder med i betraktning, som går 

forbi artefaktene i seg selv. Grenseobjektet, eller i dette tilfellet, personlighetstesten og dets 

kjennetegn og ytelse vil derfor innebygd i de situerte praksisene man finner hos aktørene som 



benytter seg av dem (Bechky 2003; Carlile, 2002, ref. i Levina og Vaast, 2005). Det har også 

blitt hevdet at grenseobjekter ikke kan skilles fra de sosiale forhandlingsprosessene som skjer 

både i og mellom ulike fellesskap (Huvila, et al. 2011). Det er her vi kommer inn på 

kunnskapsgrensene definert av Carlile (2002), hvor den pragmatiske kunnskapsgrensen sikter 

til denne forhandlingsprosessen.  

 

5.4 Kunnskapsgrenser  

I teorikapittelet så vi at i takt med økende spesialisering i ulike domener og fellesskap oppstår 

ekspertkunnskap, og med dette også kunnskapsgrenser. Jo mer spesialisert et felt blir, jo mer 

eksplisitte blir kunnskapsgrensene (Akkerman & Bakker, 2011). Sett i sammenheng med mine 

funn kan man anta at disse kunnskapsgrensene kommer til syne når partene i en 

rekrutteringsprosess møtes. Rekrutterer og rekrutterende leder innehar begge ekspertise på sitt 

felt. Bruken av grenseobjekter bidrar i denne sammenheng til å gi en felles referanseramme for 

kommunikasjon på tvers av forskjellige kunnskapsdomener. De kjennetegnes videre ved å gi 

direksjon for diskusjon, forhandlinger og felles aktiviteter for individer i ulike fellesskap 

(Hislop, et al. 2013) 

 

For å belyse hvordan personlighetstesten fungerer som grenseobjekt og eventuelt middel for 

overføring, oversettelse og transformering i rekrutteringsprosessen forsøkte jeg å danne meg 

et bilde av hvem deltagerne er i rekrutteringsprosessen og hva som kjennetegner stegene videre 

etter kandidaten har tatt personlighetstest. Overføring, oversettelse og transformering er de tre 

grensene Carlile (2002) definerte i sitt rammeverk. Etter jobbanalyse er gjennomført og 

stillinger utlyst gjør leder en kandidat- eller søkergjennomgang og gjennomfører 

førstegangsintervju. Rekruttererne fungerer som rådgivere gjennom hele denne prosessen, men 

blir aktive deltagere når det skal kalles inn til andregangsintervjuer. Det er på dette tidspunktet 

testverktøy introduseres, og kandidaten tar personlighetstest. Jeg fant i analysedelen at 

deltagerne i en rekrutteringsprosess i DNB er ansettende leder, rekrutterer og kandidat.  

 

Kandidaten tar testen. Senere sendes testresultater på mail for gjennomlesning. Rekrutterer 

med testsertifisering gjennomgår så disse resultatene i andregangsintervjuet. 

Andregangsintervjuet er derfor i stor grad er bygget rundt personlighetstesten. Det brukes 

mellom en og en og en halv time på å reflektere og stille spørsmål knyttet til kandidatens 

testresultater. Med utgangspunkt i testens definisjoner får rekruttererne kandidatene til å 
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reflektere og komme med konkrete eksempler på erfarte situasjoner slik at de kan begrunne 

valgene de har tatt i testen. Hvilke egenskaper og svar det fokuseres på avhenger av det som er 

definert i jobbanalysen, ofte med ansettende leder tilstede som kan skyte inn med spørsmål. 

Kandidaten gis mulighet til å begrunne sine svar, og dette blir også en mulighet for rekrutterer 

å se etter konsistens i kandidatens begrunnelser. Rekrutterers jobb blir i så måte å undersøke at 

eksempler i testsamtalen henger sammen med testresultatene.  

 

Carlile (2002) definerer tre former for grenser i sitt rammeverk, syntaktiske, semantiske og 

pragmatiske. For at grensene skal kunne oppstå forutsettes forskjellighet, avhengighet og 

nyhetsgrad. Forskjellighet innebærer ulik kunnskap innad i gruppen, avhengighet sier noe om 

partenes avhengighet av hverandre mot løsningen av et gitt problem, mens nyhetsgrad betyr 

grad av usikkerhet som er med i prosessen. Grenseobjekter kjennetegnes ved at de kan hjelpe 

til å overkomme disse grensene. Tolker vi dette i retning av rekrutteringsprosessen peker 

forskjelligheten på ulik kompetanse hos den som rekrutterer og den som ansetter. Partene er 

som vi har sett avhengige av hverandre for å løse et problem, som er å finne riktig kandidat til 

en stilling. Nyhetsgrad viser til usikkerheten i prosessen. Usikkerheten tolker jeg i retningen 

som en eventuell feilvurdering og eventuelt feilansettelse. 

 

Den første og minst kompliserte formen for kunnskapsgrense er den syntaktiske 

kunnskapsgrensen. Denne oppstår som følge av ulike språklige eller symbolske forskjeller som 

kan føre til misforståelser mellom partene i et samarbeid. Det er en enkel grense å jobbe seg 

igjennom, fordi den krever en enkel overføring av kunnskap. Problemer som kan oppstå på 

dette planet er oftest et resultat av at uforenlige koder, rutiner eller protokoller, og refereres til 

som et problem med syntaks. Ved en syntaktisk kunnskapsgrense et felles leksikon, standarder 

eller prosedyrer fungere som et tilstrekkelig grenseobjekt som middel til å overføre kunnskapen 

på (Carlile, 2004, ref. i Kellogg, et al. 2006). I dette tilfellet vil syntaktiske kunnskapsgrenser 

fort kunne oppstå mellom rekrutterer, leder og kandidat under testsamtalen. Testresultater i 

form av PDF-dokumenter som utsendes til kandidat «oversettes» av rekrutterer i testsamtalen, 

og fremmede ord og begrep forklares, slik at man kan kommunisere på et mer gjenkjennelig 

språk i testsamtalen. 

 

Den semantiske kunnskapsgrensen refererer til forskjeller i tolkninger og mening mellom 

partene, og knyttes gjerne opp som integrert i praksisfellesskapets kunnskap (Bechky, 2003, 

Brown & Duguid 1991, Dougherty, 1992, Gherardi & Nicolini, 2000, Lave & Wenger, 1991, 



ref. i Kellogg, et al. 2006). Fortalt på en annen måte har vi ulike referanser basert på hvem vi 

er og bakgrunnen vår. Ifølge Hislop (2013) oppstår denne grensen i heterogene 

samarbeidsprosesser. Gitt en semantisk kunnskapsgrense må kunnskapen oversettes, slik at 

partene kan erkjenne disse forskjellene ved å ta den andres perspektiv. Rekrutterer og 

ansettende leder kan i denne sammenheng støte på denne grensen fordi de med sine ulike 

bakgrunner vil ha ulike prioriteringer. I tråd med Nonakas SEKI-modell innebærer overgangen 

eksternalisering. For å kunne formidle aktørenes tankeverdener er man avhengig av å gjøre 

taus kunnskap eksplisitt slik at den kan forklares med ord og overføres. For å oversette 

kunnskap kan man benytte seg av translatører (Yanow, 2000, ref. i Kellogg, et al. 2006) eller 

grensekryssere (Brown, et al. 1991, ref. i Kellogg et al. 2006). I sammenheng med 

rekrutteringsprosessen kan man anta at rekruttererne i så måte fungerer som grenseobjekter 

eller grensekryssere, fordi de formidler denne tause kunnskapen via testresultatene. Funnene 

mine viser at det i slike situasjoner blir testens definisjoner som blir utgangspunktet, og 

ansettende leder er i stor grad avhengig av å få disse gjenfortalt og forklart (oversatt) av 

rekrutterer.  

 

I forbindelse med Carliles kunnskapsgrenser stilte jeg til slutt spørsmål knyttet til hvorvidt 

informantene hadde erfaringer med situasjoner med uenighet mellom rekrutterers anbefaling 

og leders ønske rundt valg av kandidat. Den pragmatiske kunnskapsgrensen representerer 

ifølge Carlile den mest utfordrende formen for grense. Slike grenser preges av høy grad av 

usikkerhet (høy nyhetsgrad). En pragmatisk kunnskapsgrense er ikke basert på språklige eller 

tolkningsmessige hindringer slik syntaktiske og de semantiske kunnskapsgrensene er. Den 

pragmatiske kunnskapsgrensen oppstår i det motstridende interesser kommer konflikt med 

hverandre.  

 

Det var ikke mange av rekruttererne som hadde erfart slike situasjoner DNB. Men svarene 

tydet på at uenighet kan oppstå, og det kan tyde på at dette i mange tilfeller kan ha springe ut 

av subjektivt vurderingsgrunnlag som for eksempel førsteinntrykk og eller magefølelse. Slike 

situasjoner går gjerne ut på at rekruttererens anbefaling går imot leders forventning til 

kandidaten etter førstegangsintervju eller inntrykk fra søknad/CV. Jeg stilte i denne 

sammenheng spørsmål relatert til hvordan rekruttererne eventuelt går frem og bruker 

testresultatene som til å gi råd til ansettende leder i slike situasjoner. Funnene mine viste at 

testresultatene kan fungere som et middel for å kommunisere til leder at et valg ikke vil være 
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ønskelig på sikt. Jeg fant også at det er rekrutterers jobb å formidle dette, og at mine informanter 

kunne fortelle at rekrutterende leder som regel ender med å følge rådene rekrutterer gir.  

 

Carlile (2004) påpeker selv svakheter ved eget rammeverk. Blant annet skriver han at 

rammeverket hans har forenklet enkelte aspekter og lagt mer vekt på andre. Det er vanskelig å 

produsere felles kunnskap som kan være av verdi i et multidisiplinært fagfelt som 

organisasjonsteori, og jeg antar at det samme kan sies om den store og komplekse virksomheten 

DNB er. Dette er faktorer som problematiserer kryssing av grenser ytterligere. Kellogg et al. 

(2006) fant at rammeverket bør forsterkes i sine studier av moderne interaktive organisasjoner 

hvor kunnskapsdeling i heterogent samarbeid skjer digitalt og gjennom tekniske løsninger. Til 

slutt forutsetter Carliles rammeverk parter som er interesserte i å krysse grensene. Jeg antar at 

ulike maktstrukturer lett oppstår i ulike former for samarbeid. Dette kan være en stor utfordring 

selv om grenseobjektene og transformasjonen ligger til rette. Mine funn viser ikke til noen 

spesielle tilfeller med uenighet, og er stort sett i tråd med at testresultatene fungerer som 

grenseobjekt for deltagerne i rekrutteringsprosessen. Det kan stilles spørsmålstegn i om mine 

funn har grunnlag for å vite dette for sikkert, da omfanget er begrenset. 

 

5.5 Rekruttering 

For å forstå når og hvordan personlighetstester blir brukt, måtte jeg få en oversikt over 

rekrutteringsprosessen. Dette var nødvendig for å danne forståelse og sette dette verktøyet inn 

i en sammenheng. Rekrutteringsprosessen i DNB starter med et oppstartsmøte når det oppstår 

et behov for å ansette en stilling. Rekrutterer og ansettende leder kommer i dialog, og utarbeider 

sammen en stillingsbeskrivelse, dersom dette ikke finnes fra før. Når jeg refererte til 

jobbanalysen, visste alle rekrutterene hva jeg mente, men ikke alle lederne. 

Stillingsbeskrivelser betegnes som en jobbanalyse i litteraturen. Kunnskap om forholdet 

mellom mennesket og er i hovedfokus, og beslutninger som tas i ansettelsesprosessen kan 

relateres til «matchen» mellom mennesket og den konkrete jobben (Visser et al. 1997). 

Behovene for stillingen kartlegges, og man forsøker å identifisere hvilke personlige egenskaper 

stillingen vil kreve. En grundig jobbanalyse samsvarer med det vi finner i både i Haaland 

(2019) og Skorstad (2015), og fungerer som forutsetning når det kommer til å benytte seg av 

testresultatene. Og for at en personlighetstest skal være nyttig vil vi vite hva slags personlighet 

som passer i det konkrete arbeidet og arbeidssituasjonen. «Å bli enig om beskrivelsen av 

konkrete arbeidsoppgaver viser seg å være langt lettere enn mer generiske beskrivelser av 



arbeidet og dets kontekst, som har blitt stadig mer nødvendig på grunn av endring i 

arbeidslivets karakter» (Haaland, 2019 s. 138).  

 

Vi så i analysen at dette er en prosess som kjennetegnes av å ikke ha noe «fasitsvar».  Spesielt 

utfordrende er det å vite hvilke personlige egenskaper som er relevante nyopprettede stillinger. 

I og med at ulike stillinger inneholder et foranderlig sett av forventninger og relasjoner, i et 

arbeidsliv preget av endringer, kan det være utfordrende å komme frem til dette. Man forsøker 

i noen grad å komme i dialog med ansatte i besatte, lignende stillinger for å definere dette i 

jobbanalysen. Jeg fant at imidlertid at det jobbes kontinuerlig med å kartlegge og forske på 

personlige egenskapers sammenheng med jobbprestasjoner i ulike stillinger, blant annet fant 

jeg at dette nylig var undersøkt i sammenheng med i finansrådgiverstillinger.  

 

Jeg fant at videre at man også i noen tilfeller må anta eller basere seg på testleverandørens 

kompetansemodeller. Hva som ligger bak disse kompetansemodellene vil være umulig å vite 

uten å gå dypere inn i testleverandørenes vitenskapelige metoder. Det kunne vært interessant å 

gå inn i hadde oppgaven min hatt et annet fokus og vært skrevet ut i fra et annet faglig 

perspektiv. Uansett viser funnene mine at det i mange tilfeller vil være rom for fleksibilitet når 

det kommer til å kartlegge personlige egenskaper, spesielt i nye stillinger der det i 

organisasjoner finnes lite empiri å sammenligne med.  Man kan i så måte argumentere for at 

dette i noen grad kan komme i veien for objektiviteten personlighetstestene tross alt skal 

representere som seleksjonsverktøy, og at det alltid vil være «rom for tolkning», fordi man 

måler testresultatene opp mot noe som i utgangspunktet er vanskelig å definere. Dette er i tråd 

med Haaland (2019, s. 138), som skriver: «det er lettere å måle og karakterisere personlighet 

enn det er å vite hva slags personlighetstrekk som vil være nyttig i bestemte roller, og hva som 

vil være mer dysfunksjonelt».  

 

Ifølge litteraturen skal bruken av personlighetstester gi mer objektivitet i ansettelsesprosessen. 

Ved å bruke slike objektive verktøy vil man kunne begrense at personlige faktorer og 

tolkninger skal bestemme hvem som vinner frem i seleksjonsprosessen (Skorstad, 2015). 

Testresultater må derfor ifølge Haaland (2019) sees i sammenheng med arbeids- og 

rolleanalysen. Jeg fant at samtlige av rekruttererne i DNB brukte testresultatene på en slik måte 

at de kobles direkte til de personlige egenskapene man har definert i jobbanalysen. Uten en 

gjennomført jobbanalyse, kommer nytteverdien av personlighetstesten til kort. Å referere til 

personlighetstesten som «et middel for å bli kjent med kandidaten» opplevdes som en 
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nedvurdering av verktøyet for majoriteten av intervjupanelet i DNB. Å betegne det som et 

samtaleverktøy ble også mottatt med blandet mottagelse, hovedsakelig fra rekruttererne. 

Funnene mine tyder på at hvorvidt personlighetstesten kan kalles et samtaleverktøy eller 

objektivt måleverktøy må settes i sammenheng med ekspertisen personer som tilbakeleser har, 

og i hvilken grad vedkommende forholder seg saklig, nøytral og til testens satte definisjoner i 

sammenheng med egenskaper definert i jobbanalysen. Dette ble også påpekt som en 

forutsetning for bruk av verktøyet av samtlige ledere.  

 

Ut i fra min problemstilling var det forventet at personlighet er utfordrende å kartlegge. Det 

var imidlertid ikke forventet at personlighetstesten i stor grad vurderes som et objektivt verktøy 

mer enn et samtaleverktøy. 

 

Haaland (2019) viser til, at de som bruker ulike måleverktøy i ansettelsesprosessen bør ha 

tilstrekkelig kompetanse for å unngå feilvurderinger. Et mindretall ledere har ferdighetene som 

kreves i utvelgelse og utvelgelsesmetoder, selv om flere har lest litteratur, deltatt i forelesning, 

diskutert eller reflektert omkring ansettelser. Når man legger så mye vekt på å kartlegge og 

vurdere søkernes kompetanse, er det ifølge Haaland paradoksalt hvor lite vekt det legges på 

leders og rekruttererers kompetanse i å gjennomføre ansettelser. Funnene mine viser at dette er 

langt fra tilfellet i DNB. Man tilrettelegger for god praksis, testsertifisering tas på alvor og man 

er stadig opptatt av å evaluere hverandre og komme med innspill. 

 

 

 



6 Avslutning 

Spørsmålet jeg stilte innledningsvis var «På hvilke måter fungerer personlighetstesten som et 

grenseobjekt (samtaleverktøy) for deltagerne i en rekrutteringsprosess– og hvilken nytte har 

den for organisasjonen? Av dette fulgte det spørsmål knyttet til rekrutteringsprosessen, hvem 

som er deltagere i den og hvordan personlighetstesten fungerer som samtaleverktøy og 

potensielt grenseobjekt.  

 

Funnene mine peker i den retning av at personlighet og personlighetstesting anses som et 

relevant og viktig aspekt for å finne rett person til ulike stillinger. Den gjør seg på denne måten 

nyttig som seleksjonsverktøy for å finne riktig kandidat til en stor organisasjon som har mange 

søkere. Ellers fant jeg at personlighetstestene blir tatt i bruk som innledning til samtale og 

refleksjon hos kandidaten. Testsamtalen gjør det lettere for de som rekrutterer å stille 

utdypende spørsmål, samtidig som kandidaten gis mulighet til å begrunne sine svar. 

Rekruttererne spiller derfor en sentral rolle når det kommer til å benytte seg av 

personlighetstest, og bruken av verktøyet er knyttet opp mot testsamtalen og kompetansen den 

som tilbakeleser har. Når det kommer til å betegne personlighetstest som grenseobjekt, så tyder 

mine funn og mitt teoretiske utgangspunkt på at rekrutterernes pågående bruk av verktøyet er 

med på å gi verktøyet mening. Man kan anta at både leder og rekrutterer har utviklet felles 

forståelser som skaper en kontekst rundt rekruttering. Kunnskapen antar jeg derfor er knyttet 

til den aktuelle praksisen knyttet til ansettelse. Funnene viste også at det eksisterte 

praksisfellesskap i organisasjonen og at man kan anta at det derfor også finnes ulike praksiser 

knyttet til personlighetstesting andre steder. Dette er i tråd med mine teoretiske perspektiv 

knyttet til praksisorientert syn på kunnskap, praksisfellesskap og den sosiale dimensjonen ved 

grenseobjekter. Personlighetstesten fungerer derfor som grenseobjekt i den spesifikke sosial 

konteksten som en rekrutteringsprosess er.  

 

Funnene mine er også i tråd med at testsamtalen fungerer som middel for overføring, 

oversettelse og transformering av kunnskap i rekrutteringsprosessen, med andre ord som et 

rådgivende verktøy. I lys av Carliles teoretisk rammeverk kan det argumenteres for at 

personlighetstesten fungerer som et grenseobjekt på et syntaktisk, semantisk og pragmatisk 

nivå. Dette er med på å styrke antagelsen om at personlighetstesten (i sammenheng med 

testresultatene) kan fungere som et grenseobjekt. Carliles teori er imidlertid ikke uten svakheter 

og man kan stille spørsmålstegn til om mine studier viser frem kompleksiteten av 
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maktstrukturer som kan oppstå, eller om de fanger opp andre viktige dimensjoner i slike 

prosesser. 

 

Ut i fra min problemstilling lå det en antagelse om at personlighetstesten blir benyttet som et 

«samtaleverktøy». Jeg ville finne svar på om var slik, og hvorfor man da eventuelt velger å 

benytte testen på denne måten. Jeg fant at personlighetstesten er et objektivt måleverktøy 

dersom testens definisjoner er styrende under testsamtalen, og testresultatene måles opp mot 

egenskaper definert i jobbanalysen. Dette var ikke et forventet funn. 

 

Jobbanalysen er et viktig grunnlag og en forutsetning for at testresultatene skal være nyttige, 

og for at personlighetstesten skal utgjøre sin nytte som objektivt og rettferdig 

seleksjonsverktøy. Dette var stort sett i tråd med litteraturen knyttet til rekruttering. Jeg fant 

imidlertid at det alltid vil være «rom for tolkning» når det kommer til hvilke personlighetstrekk 

som vil være fordelaktige eller ikke i bestemte roller. Dette var et forventet funn.  

 

Denne oppgaven har selvsagt sine begrensninger, som jeg også har vært inne på i 

metodekapittelet. Datainnsamlingen fant sted i bare en organisasjon. I tillegg er alle 

informantene fra organisasjonens hovedkontor, så dette reiser spørsmål om studien er 

representativ for hele case-organisasjonen som har flere lokasjoner. Formålet med studien var 

likevel ikke å generalisere til populasjon men å etablere en bedre innsikt i bruk av 

personlighetstester i rekrutteringsprosesser. Under bearbeidingen av datamaterialet oppdaget 

jeg ting som kunne vært gjort annerledes. Jeg har imidlertid ingen erfaring som forsker, og er 

bare masterstudent. Dette kan ha bidratt til mangler og svakheter i forarbeidet og ved 

innsamlingen av empiri. Enkelte spørsmål i intervjuguiden kunne enten vært kuttet ut eller 

formulert annerledes, og jeg erfarte at noe datamateriale manglet. I tillegg kunne jeg enkelte 

ganger fulgt opp informantenes svar bedre. Flere oppfølgingsspørsmål kunne bidratt til mer 

utfyllende svar og gitt meg større innsikt. Jeg fikk også et ganske langt opphold i 

datainnsamlingen på grunn av Covid19. Dette kan ha formet min forforståelse når jeg intervjuet 

den andre halvdelen av informantene. Jeg anser imidlertid denne erfaringen som en verdifull 

prosess, som har utvidet mine refleksjoner rundt læring, rekruttering og bruk av 

personlighetstester, eller i det hele tatt bruk av verktøy i arbeidslivet generelt. 

 



Jeg hadde som nevnt ikke til hensikt å studere den psykologiske vitenskapen bak testene. Mitt 

formål var å sette verktøyet i et pedagogisk perspektiv, og undersøke bruken av det som et 

eventuelt samtaleverktøy eller grenseobjekt, og knytte dette opp mot hvilken nytte organisasjon 

kan dra ut av dette. Bruken av verktøyet og mulighetene som ligger i praksisfellesskap kan 

være et utgangspunkt for videre studier og bidra til at flere virksomheter ser nytten i og/eller 

kan forbedre sin praksis rundt personlighetstesting. 

 

Fordi det i senere tid har vært mer fokus på hvordan jobbsøkere oppfatter bruk av tester, ville 

det vært interessant for videre forskning å undersøke nærmere kandidatenes opplevelse av 

personlighetstesting. Det kunne også vært interessant å studere mer rundt teoriene som ligger 

til grunn og hvordan testene produseres. Eksempelvis kunne man gått mer i dybden på hvorfor 

personlighetstester benyttes i større grad enn andre type tester.  
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Forespørsel om å bidra til masteroppgave om  

«Personlighetstester som del av rekruttering» 

 
 

I dette skrivet gis det informasjon om målene for prosjektet og hva deltakelse vil 

innebære for deg. 

 

Formål 

Formålet med denne undersøkelsen er å få mer innsikt i bruken av personlighetstester som 

del av ansettelsesprosesser. Av dette følger det videre spørsmål om hvordan testen fungerer 

som et samtaleverktøy mellom dem som ansetter, kandidat og leder. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Universitet i Oslo er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

I forbindelse med min masteroppgave, så skal jeg gjøre intervjuer av personer som har ulike 

roller i forbindelse med ansettelsesprosesser. Jeg har i den forbindelse fått oppgitt 

kontaktopplysningene til fagansvarlig for rekruttering i DNB, Guri Larsen. Du har så blitt 

kontaktet for å delta. 

Hva innebærer det for deg å delta? 

For å besvare prosjektets forskningsspørsmål ser jeg det som hensiktsmessig å benytte meg 

av kvalitativ forskningsmetode, nærmere bestemt i form av intervjuer. Intervjuobjektene vil 

bestå av rekrutteringsansatte og ansettende ledere i organisasjonen.  

 

Velger du å delta i prosjektet innebærer det at du svarer på spørsmål i muntlig form. Det vil ta 

deg ca. 45-60 minutter. Intervjuet inneholder spørsmål knyttet til ansettelsesprosessen, 

personlighetstesten som samtaleverktøy og nytteverdien den har for organisasjonen. All 

informasjon vil anonymiseres. 



 
 

83 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. 

Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Jeg vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er min 

veileder, Bjørn Erik Mørk fra Handelshøyskolen BI og jeg som student som vil ha tilgang til 

opplysningene om deg. DNB kommer ikke til å få tilgang til personopplysningene som 

samles inn. 

 

Databehandler 

Opplysningene vil registreres ved hjelp av lyd-opptak via en diktafon-app for opptak av lyd 

fra smart-telefon. Lydfilene sendes så videre til Nettskjema, som er en sikker løsning for 

datainnsamling via nett. Nettskjema brukes av både studenter, ansatte ved UiO. Dine svar fra 

intervjuet vil registreres elektronisk i Nettskjema. Deltagerne vil ikke kunne gjenkjennes i 

publikasjonen, da det bare vil refereres til informantnummer. 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter 

planen er 1 juni 2020. Personopplysninger og eventuelle opptak slettes automatisk i 

Nettskjema.  

 

Dine rettigheter 

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

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en 

kopi av opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 



 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 

 

På oppdrag fra Universitetet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta 
kontakt med: Universitetet i Oslo ved student Marit Haugerud eller min veileder Bjørn 
Erik Mørk 
(bjorn.e.mork@bi.no).  

• Vårt personvernombud: Roger Margraf Bye. Personvernombudet kan nås via e-
post: personvernombud@uio.no 

 
Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med: 

• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost 
(personverntjenester@NSD.no) eller på telefon: 55 58 21 17 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Erik Mørk  Marit Haugerud 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
 
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «personlighetstester som del av 
rekrutteringen», og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til: 
 

 å delta i intervju  
 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(Signert av prosjektdeltaker, dato) 
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mailto:personvernombud@uio.no
mailto:personverntjenester@NSD.no
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Intervjuguide til rekrutterer 

 

Bakgrunn for intervjuet  

I min masteroppgave skal jeg undersøke hvordan dere gjennomfører rekrutteringsprosessen 

samt hvilke erfaringer dere har når det kommer til bruk av personlighetstester. Jeg vil også 

gjerne gjøre opptak av intervjuet. Jeg håper du vil svare så ærlig som mulig. Alle svar vil 

være anonyme og opptaket vil slettes. 

 

Generelle spørsmål 

- Hvilken stillingstittel har du?  

- Hvor lenge har du jobbet her?  

- Hvor lenge har du brukt personlighetstester i rekruttering?  

- Når startet dere med å bruke tester i rekruttering i denne organisasjonen?  

- Hva slags type stillinger rekrutterer du til?  

- Hvor mange ansettelser har dere årlig?  

- Hva slags utdanningsbakgrunn har du?  

 

Ansettelsesprosessen  

Jobbanalyse 

Kan du fortelle meg litt om hvordan ansettelsesprosessen foregår hos dere? 

• Hvem er med på å utarbeide jobbanalysen? 

• Hvordan kartlegger dere hvilke personlige egenskaper organisasjonen har behov for 

når dere ansetter? 

• Hvordan vet dere hvilke personlighetstrekk som er relevante for stillingen? 

• Hvem er deltagerne i en rekrutteringsprosess? 

Personlighetstesten i ansettelsesprosessen 

• Når i ansettelsesprosessen tar kandidatene personlighetstest?  

• Hvordan vektlegges personlighetstesten i forhold til annen informasjon om 

kandidaten (som intervju og referansesjekk?)  

• Har personlighetstesten vært avgjørende for hvem som har fått en stilling?  

• Hvor viktig er det at testresultatet er koblet til jobbanalysen når det kommer til 

å finne riktig kandidat? 

 

Personlighetstesten som samtaleverktøy 

- Kan du si noe om personlighetstesten du bruker i rekruttering? 

• Hvorfor er akkurat denne/disse testene valgt?  

- Hvordan gir du tilbakemelding på testresultatet?  

- Kan du fortelle litt om hvordan kandidatene opplever tilbakemeldingen? 

- Hvilke avklaringer gjøres i forhold til testresultatene man ser?  

 

- Vil du si at personlighetstesten er et samtaleverktøy mer enn et objektivt måleverktøy? 

• Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

- Opplever du at du får brukt din kompetanse når du benytter deg av personlighetstester? 

 



- Finnes det andre måter å få kunnskap om kandidatens personlighet og hvordan en kandidat 

vil opptre i ulike sammenhenger? (F.eks. via simulering el. lignende) 

 

Personlighetstesten som rådgivende verktøy 

- Hvordan bruker du testresultatene for å rådgi rekrutterende leder rundt valg av kandidat? 

- Opplever du at den er mer nyttig når det kommer til å rådgi rekrutterende leder i forhold til 

førstegangsintervju og referansesjekk? 

• Hvorfor/hvorfor ikke 

- Har du noen gang opplevd skepsis knyttet til personlighetstesten hos leder? 

- Har personlighetstesten noen gang bidratt til konflikt mellom rekrutterers anbefaling og 

rekrutterende leders valg av kandidat?  

• Hvis ja, kan du fortelle mer om dette?  

- Har det hendt at leders tolkninger og rundt testresultatet har ført til at man har valgt en 

annen kandidat enn det testresultatet man så etter i utgangspunktet (det man så etter i 

stillingsbeskrivelsen?) 

• Hvis ja, hva var årsakene til dette? 

 

- Hvordan stiller du deg til antagelsen om at personlighetstesten bare fungerer som et middel 

for å bli “bedre kjent med kandidaten”? 

 

Kandidaten 

- Har du opplevd skepsis knyttet til personlighetstesten hos kandidaten? 

- Har du opplevd motstridende tolkninger av testresultatene hos kandidaten? 

• Hvis ja, kan du fortelle mer om dette? 

 

Som praksis 
- Hvordan har bruken av personlighetstester endret seg siden du starter å bruke dem? 

- Opplever du at testene brukes slik testlitteraturen anbefaler? 

- Hvordan tilegner du deg kunnskap om rekrutteringsmetoder? 
- Hvordan holder du deg oppdatert på relevant forskning om personlighet og 

jobbprestasjoner, og bruk av personlighetstester i rekrutteringen? 
• Hvordan bruker du eventuelt dette i arbeidet ditt? 

 
- Hva anser du som “god bruk” av personlighetstester?  

- Har du noen råd til andre som benytter seg av personlighetstester? 
 

Personlighet i arbeidslivet 

-Etter din mening, hvorfor blir personlighet viktigere og viktigere i arbeidslivet? 

 

- Hvor viktig er personlighetstesting som seleksjonsmetode i bransjen xxx tilhører 

(finanstjenester)? Er det spesielt viktig for å unngå feilansettelser..etc. 

 

 

Avslutningsspørsmål 

- Er det noen fordeler eller ulemper knyttet til det å benytte personlighetstest i 

rekruttering, som du har lyst til å legge til? 
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Opplever du at det er noen viktige aspekter ved det å benytte seg av personlighetstester som 

jeg har utelatt i denne samtalen? 

 

Takk for at du stilte opp til intervju.  

 
 
 
 


