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FORORD 
 
 
 

Som en del av Nasjonalt Topplederprogram skal det lages en fordypningsoppgave. 

Vi er tre ledere i spesialisthelsetjenesten som valgte å jobbe med forhold omkring rekruttering av 

gode arbeidstakere. Vi har lagt til grunn både et teoretisk og praktisk perspektiv. 

 

Vårt yrkesmessige ståsted er som avdelingssjefer i spesialisthelsetjenesten, to av oss fra klinisk 

virksomhet og en fra støttevirksomhet. Felles er at alle tre har ansvar for rekrutteringsarbeid og 

vedlikehold/utvikling av personalpolitikken i våre organisasjoner. 

 

Bildet på forsiden er ikke tilfeldig valgt. For at et stort maskineri skal gå rundt er det nødvendig 

at alle drivkrefter fungerer godt sammen. Dersom ett av tannhjulene ikke passer inn med resten, 

vil maskinen ikke yte optimalt. På bildet kan vi ane at det ene hjulet ikke passer helt inn i det 

andre. Hvilke konsekvenser det kan ha, fremkommer ikke av bildet, men vi mener det er 

sannsynlig at det lille hjulet ikke vil følge det store hjulet hver runde, men hoppe over noen hakk 

fra tid til annen. Vi har trukket sammenligninger inn i vår historie og synes bildet gir en god 

illustrasjon på vårt budskap  

 

Veien fram til målet har vært både frustrerende og lærerik. Vi har lært mye om samarbeid, om 

rekruttering og om betydningen av veiledning. Vi takker Beate for god hjelp når vi endelig kom i 

direkte dialog! 

 

 

Mo I Rana, Ålesund og Oslo, november 2006  

 

 

 

Ranveig Aspevik 

Berit Overøye 

Geir Teigstad 
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1. Innledning 
 
 
Målsetningen med denne oppgaven er å belyse betydningsfulle og helt nødvendige formelle 

forhold i rekrutteringsprosesser samt mer eller mindre bevisste mekanismer som kan være av 

betydning når personer skal velges ut til ledige stillinger. Ved å bruke hverandres kompetanse 

og erfaring samt teoretiske overveielser ut fra litteraturstudier, er hensikten å gi oss bedre 

innsikt og mulighet til å analysere en situasjon for på denne måten å kunne forbedre vår 

praksis på en slik måte at feilslåtte ansettelser unngås. 

 

Vi har alle tre skrevet historier som på ulike måter omhandler oppgavens tema. Felles for 

historiene er at ledelsesperspektivet er sentralt. Vi har alle erfaring fra rekrutteringsarbeid der 

resultatet ikke har svart til forventningene. Feilrekruttering er en stor belastning for 

organisasjonen og vi ønsker i denne fordypningsoppgava å se nærmere på innholdet i en 

rekrutteringsprosess, om det er mulig å konkludere med en slags standard og om det finnes 

belegg i teorier for i større grad å stole på intuisjon i dette arbeidet.  

 

Det spesielle med rekruttering i våre organisasjoner er at vi i stor grad rekrutterer personer 

med en spesifikk fagkompetanse og med tilhørende autorisasjon. Som eksempel kan vi ta 

rekruttering av assistentleger. Innstillingsrekkefølgen til disse stillingene  tar utgangspunkt i 

antall måneder eller år tellende tjeneste i henhold til vedtatte regler for spesialistutdanningen. 

I A2-Overenskomsten mellom NAVO og Den Norske Lægeforening heter det under § 6.2. 

Rangering og ansettelse: ” Ansettelse av leger under spesialistutdanning foretaes etter 

rangering basert på faglige kvalifikasjoner. Partene er enige om at dagens ordning og praksis 

videreføres når det gjelder fortrinnsrett. Med fortrinnsrett menes det at de tre søkerne som har 

minst tellende tjeneste igjen til spesialiteten skal ha fortrinn til å bli rangert foran øvrige 

søkere. Helseforetaket velger fritt blant de tre søkerne som mangler minst tellende tjeneste for 

å bli ferdig spesialist. Tillitsvalgte for Den Norske Lægeforening har rett til å uttale seg til 

rangeringen før ansettelse foretaes.” 

 

Hensikten med dette regelverket er å sikre nasjonen flyt og effektivitet i å få ferdige 

utdannede spesialister ut i arbeid, samt sikre at leger fra mindre lokalsykehus får innpass i de 
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større sykehusene og får gjort ferdig sin spesialistutdanning. Dette viser at det må ligge 

tilgrunn et nøye forarbeid og det skal sterke grunner til å ikke ansette en som fyller kravene til 

ansettelse. 

       

Det kan hevdes at enhver ansettelse må sees på som en millionkontrakt med store sosiale 

forpliktelser. Vi har alle en viss erfaring fra at arbeid med å rekruttere de riktige mennesker til 

organisasjonen er en viktig og utfordrende lederoppgave. Vår erfaring er også at det er en viss 

resultatforskjell på å finne de som greier jobben og de som greier jobben best. Vi velger å se 

på rekruttering som en mulighet til å styrke, stimulere og utvikle organisasjonen og mener 

videre at vi må ha økende bevissthet rundt ansettelser som en investering. I og med at vi 

hevder at enhver ansettelse kan sees på som en millionkontrakt ønsker å belyse dette 

nærmere. 

 

I en slik sammenheng blir et av spørsmålene i hvilken grad vi er opptatt av å fylle en ledig 

stilling i motsetning til å skaffe oss nødvendig kompetanse som skal hjelpe oss å 

videreutvikle den organisasjonen vi er satt til å lede. Vi mener å kunne sammenligne en 

ansettelse med en utstyrsanskaffelse som skal styrke produksjonen eller være som en del av 

verdiskapningen i prosessen. I investeringsprosesser brukes det mye tid på analysearbeid, 

måling av effekter, bidrag til bunnlinjen, avskrivning etc. Summen av alle vurderinger kalles 

en investeringsanalyse og er med på å danne grunnlaget for beslutningen om å iverksette 

investeringen. Likeledes kunne vi tenke oss at man forut for ansettelser gjennomgikk samme 

type prosess. Det vil si at vi bygger oss opp et beslutningsgrunnlag som skal bidra til at vi kan 

gjøre de nødvendige vurderinger av ”anskaffelsen”. Som nevnt tidligere er ansettelser i 

realiteten millioninvesteringer. Kostnaden ved en ansatt pr.år kan sammenliknes med årlige 

renter og avskrivninger av produksjonsutstyr. I vår historie som presenteres senere i 

oppgaven, vil vi se at betydningen av helhetlig tenkning omkring rekruttering på et vis 

sviktet. 
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Schein (1985) hevder at ledelsen påvirker organisasjonskulturen gjennom 5 kanaler: 

 

a) Hva ledelsen retter oppmerksomhet mot, hva de måler og kontrollerer 

b) Lederes reaksjoner på kritiske hendelser og kriser 

c) Rollemodellering, veiledning og trening  

d) Kriterier for fordeling av belønning og status.  

e) Kriterier for rekruttering, seleksjon, forfremmelse og avskjed  

Vi ønsker å se litt nærmere på det siste punktet, og da spesielt på rekruttering. Svært ofte er 

det lederne selv som rekrutterer til organisasjonen. Dermed sørger de for at nye medarbeidere 

passer inn i den kulturen lederne ønsker å skape eller allerede har skapt. Schein hevder også 

at når organisasjonen har vært etablert en tid, vil kulturen etter hvert virke tilbake på 

organisasjonen slik at den er disponert for visse typer lederskap. I sin ytterste konsekvens kan 

det føre til stagnasjon i en bedrift dersom lederen driver rekrutteringsarbeidet alene og uten 

impulser fra andre i bedriften. Dette betyr at vi som ledere må være åpne for impulser fra 

andre medarbeidere og omgivelsene slik at både formelt og reelt kompetansebehov drøftes på 

et bredt grunnlag i organisasjonen. 

En av hensiktene med denne oppgaven er som sagt å sette fokus på de prosessene som gjelder 

som god praksis i forbindelse med rekruttering og hvilke vi unnlater å følge på tross av at vi 

har en følelse for den riktig retningen. Vi vil trekke fram momenter i vår historie og belyse 

dette med eksempler hentet fra noen teoretiske synsvinkler og samtidig forklare hva som 

faktisk skjer i slike sammenhenger. Et annet og like viktig poeng er at vi skal bli bedre rustet i 

arbeidet med å rekruttere de gode medarbeiderne. 

 

2. Skriveprosessen 
 
Første del av arbeidet med denne oppgaven gikk ut på å finne fellesnevneren i de tre 

historiene våre. Det var flere sider ved historiene som vi kunne tenke oss å drøfte nærmere og 

som vi i startfasen også ga oss i veg med, men vi kom til at problemstillingene sprikte i flere 

retninger.  Det var derfor nødvendig å avgrense oppgaven og vi bestemte oss for at vi ville 

konsentrere oss om det momentet som gikk igjen som en rød tråd i historiene: 
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rekrutteringsprosessen og utfallet av denne. Det vi ønsket å utforske nærmere var om det fins 

gode arbeidsmetoder og teknikker som kan øke sjansen for at vi ansetter rett person i rett 

stilling og at ansettelsen ikke blir en ulykke verken for organisasjonen eller personen. 

 

Fra vår yrkesbakgrunn er vi vant til og derfor mest fortrolige med, å jobbe med konkrete 

oppgaver og målsettinger.  Dette gjør at vi har lett for å skissere en problemstilling i 

kortfattede, summariske punkter. Vi var likevel nysgjerrige på å lære om den narrative 

metoden og hadde i utgangspunktet en forestilling om at denne metoden var egnet til vår 

oppgave. I forsøkene på å skrive etter det vi hadde oppfattet som prinsippene for den 

narrative metoden, opplevde vi at teksten ble veldig fragmentert og vi hadde store problemer 

med å følge vår egen problemstilling. I stedet for å bli en ”forløsende” metode opplevde vi 

det som en sperre i forhold til det å få ut våre egne meninger og refleksjoner. Metoden ble 

derfor forkastet som uegnet for oss på dette tidspunkt. Vi tror at årsaken til dette er at vi 

hadde altfor lite inngående kjennskap til metoden og heller ingen trening i å anvende den.  

 

Vi startet med en ”brainstorming” i fellesskap der vi skrev ned alt vi kunne komme på og som 

vi mente hadde noe med rekrutteringsprosesser å gjøre. Deretter grupperte vi punktene under 

hovedoverskrifter og fordelte kapitlene mellom oss. På grunn av svært begrensede muligheter 

for å treffe både hverandre og veileder under første del av skriveprosessen, startet vi med å 

skrive noen kapitler hver. Vi diskuterte form og innhold dels på mail og dels i telefonmøter. 

Vår erfaring er at den del av skrivearbeidet som handler om struktur, disposisjon og 

hovedoverskrifter godt kan kommuniseres på denne måten. For oss var det imidlertid ikke en 

god kommunikasjonsform når det gjaldt å få frem og dele tanker og refleksjoner med 

hverandre. Dette tror det har sammenheng med at vi overhodet ikke kjente hverandre som 

personer eller hvilke oppfatninger vi har om forskjellige saker før vi møttes til denne 

skriveprosessen. Vår bakgrunn fra organisasjoner som heller ikke tradisjonelt sett har vært 

spesielt gode på å sette ord på og formidle tanker og følelser, tror vi er medvirkende til at vi 

først godt ut i skriveprosessen fikk klargjort for hverandre at vi for eksempel hadde veldig 

ulike oppfatninger av hva intuisjon var, om det over hodet var relevant i vår oppgave og om 

intuisjon kunne brukes til noe fornuftig i en rekrutteringsprosess. Dette vil bli nærmere belyst 

i kap. 7 Refleksjon i lys av teori og praksis. 
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Analyse av en spesifikk prosess eller hendelse ut fra tidligere beskrevne teorier kan bidra til å 

klargjøre og synliggjøre momenter i hendelsen som ikke umiddelbart er åpenbar.  Vi har lest 

og studert sosialiseringsteori, organisasjonsteori, motivasjonsteori, beslutningsteori og 

rekrutteringsteori.  Klar relevans for vår problemstilling fant vi først og fremst i 

beslutningsteori og rekrutteringsteori. Vi har derfor konsentrert oss om en beskrivelse av 

disse to teoriene og vil diskutere nærmere hvordan vi med støtte i disse teoriene kan forstå vår 

historie bedre. 

 

Det er ingen egen teori som omhandler intuisjon. For å forstå bedre hva intuisjon er, har vi 

prøvd å sette oss inn i noe av det oldtidens store filosofer diskuterte rundt emnet: Hvordan får 

menneske kunnskap?  I tillegg har vi lest deler av Immanuel Kants tanker om hvordan 

sansene påvirker vår oppfatning av virkeligheten.  Dette er ikke lett tilgjengelige tanker for 

oss. Psykoanalytikerne Freud og Jung var opptatt av ”de ubevisste prosesser” og vi ser at det 

er ulik oppfatning av hva intuisjon er sett fra et filosofisk kontra et psykologisk synspunkt.. 

Under vegs i skriveprosessen har vi gjennom diskusjoner og eksempler fra egen praksis blitt 

overbevist om at intuisjon har en betydning i rekrutteringsprosesser. Vi vil derfor drøfte 

nærmere hvordan intuisjon kan brukes som et av verktøyene vi kan ha nytte av i forbindelse 

med rekruttering. 
 

 
 
3. Vår historie 

 
 

Vi befinner oss i en av stabsavdelingene på et stort sykehus i Norge. Avdelingen leverer 

støttetjenester til sykehusets kjernevirksomhet og er en viktig brikke for kvalitetsstandard sett 

i helhetsperspektiv. I samarbeid med kunden er det utviklet en god forståelse for de tjenester 

som skal leveres både i omfang og kvalitet. Gode relasjoner er bygget opp gjennom 

kontaktmøter over lang tid og avdelingen har oppnådd et godt renommé for sine 

kvalitetsprosesser. Blant annet har satsingen på lederutvikling blitt en suksess og en 

nødvendig faktor slik avdelingen ser det, for å oppnå gode resultater.  Rekruttering er en 
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viktig brikke i ledelsens fokusområde og vår historie er hentet fra en opplevd situasjon 

innenfor dette feltet.  

 

Avdelingen er delt i seks fagområder og hvert område har sin egen seksjonsleder. Historien 

starter med at en seksjonsleder leverer oppsigelse for å gå over i annen stilling.  

 

Avdelingssjefen går umiddelbart i gang med å finne en erstatning for vedkommende. 

Prosessen settes i gang og det utarbeides stillingsbeskrivelse med oppdaterte krav til 

jobbutførelse. Avdelingen var seg bevisst på at de ønsket en leder med kvalifikasjoner som 

passet inn i resten av ledergruppen, samt at vedkommende kunne tilføre ”noe nytt”, som 

sjefen karakteriserte det. Mange eksterne søkere og interessenter var i kontakt de nærmeste 

dagene frem til søknadsfristens utløp. Også noen interne søkere var kommet på banen, uten at 

avdelingssjefen hadde funnet den helt riktige. Som sagt var avdelingen ute etter noe nytt som 

kunne tilføre avdelingen og sykehuset mer enn det vanlige.  Samme dag som søknadsfristen 

utløp fikk avdelingen besøk av en dame som ønsket å snakke med sjefen. Hun ville levere inn 

en søknad på stillingen som seksjonsleder.  

 

Inne på sjefens kontor leverte hun søknaden personlig til avdelingens leder og leverte en kort 

oppsummering av sin cv i muntlig versjon. Det siste i svært overbevisende språkdrakt.  

 

Kandidaten hadde en oppsiktsvekkende cv, det måtte avdelingssjefen medgi. I hennes cv var 

det ramset opp en rekke skoler og utdanningsinstitusjoner. I tillegg hadde hun en omfattende 

internasjonal erfaring med krisehåndtering. Summen av hennes konkrete cv og det faktum at 

avdelingen var ute etter ”noe nytt”, gjorde henne til en av de mest attraktive kandidater av de 

som hadde søkt. Men det var allikevel noe som lå i luften, noe avdelingssjefen ikke helt 

kunne sette fingeren på. Hva var det som ikke stemte helt? Hun hadde jo masse erfaring, god 

utdannelse, var hyggelig og sosial og hadde en fremferd som vi på sett og vis burde adoptere 

inn i ledergruppen. Hun viste høflighet og vennlighet i sin tilnærming til andre mennesker. 

Åpenbart burde hun bli innkalt til intervju. De papirene hun viste til var gode, hun ville slik 

avdelingssjefen vurderte det kunne bidra til mye innenfor avdelingens ansvarsområde, men 

også overfor resten av sykehuset. 
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Hun ble ansatt og fikk en prøvetid på seks måneder. I den perioden forbedret resultatet i 

seksjonen seg markert. Hun fikk til endringer på flere områder og vokste i anseelse. 

Etter seks måneder fikk hun fast ansettelse. Det var da det hele begynte. Endringene skjøt fart 

og flere av hennes nærmeste medarbeidere sluttet. Senere er det fremkommet at hun nok 

presset frem noen av oppsigelsene selv. Hun erstattet de som sluttet med personer fra sin egen 

krets og skaffet seg på denne måten lojale medarbeidere. 

 

Resultatene fortsatte å komme og en planlagt benchmarking ble lagt på is da vi regnet med at 

arbeidet ikke ville gi oss noe ekstra utover de forbedringer som vi allerede så som følge av 

denne nye lederen. Vi var fornøyd med det vi så, men hadde en følelse av at ikke alt var som 

det skulle. Mistanken ble bekreftet etter et års tid. Det begynte med sterk misnøye fra deler av 

hennes organisasjon og noen av hennes nærmeste støttespillere var ikke lenger så lojale. 

Enden på denne historien er ikke med som grunnlag for oppgaven, men for leserens interesse 

bør vi nevne hvordan det hele gikk. 

 

Mange uheldige hendelser og signaler kom etter hvert avdelingssjefen for øre. Etter flere 

samtaler med seksjonslederen valgte avdelingen å starte en avviklingsprosess overfor 

vedkommende. Det hadde sin pris, men man nådde resultatet og fikk til en avvikling etter ca 

2 år i stillingen.  Dvs avtalen ble at hun fratrådte stillingen men fikk en annen stilling i ett år 

mens hun skrev sin doktoravhandling. 

 

4. Rekrutteringsprosessen 
 
Enhver nyansettelse bør sees på som en mulighet til å styrke og utvikle organisasjonens 

kompetanse og ikke bare erstatte den eksisterende. I rekrutteringsarbeidet berøres vi av et 

formelt samarbeid gjennom avtaler som regulerer arbeidslivet. Dette er avtaler som i stor grad 

har kommet frem etter frie forhandlinger, som en demokratisk samarbeidsprosess, og der 

intensjonen har vært å finne løsninger som i størst mulig grad kan tilfredsstille begge parter. 
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Et av de mest sentrale resultatene av denne prosessen er Hovedavtalen. I tillegg kommer flere 

avtaler som er mer spesifikt rettet mot de ulike yrkesgruppene, som for eksempel legeavtalen. 

Dette er avtaler og rammer som er med på å regulere arbeidet i rekrutteringsprosessen, og 

som vi må bruke som det instrumentet det er ment å være. For bedre å forstå innholdet i 

rekrutteringsarbeidet, har vi valgt å gå nærmere inn i selve innholdet i en rekrutteringsprosess. 

 

På bakgrunn av vår erfaring og vår historie er det åpenbart at det er viktig at det foregår brede 

prosesser i forkant av rekrutteringen. Lederen må i samarbeid med sine medarbeidere drøfte 

og sette krav til den nye medarbeideren. Tidlig i prosessen bør også tillitsvalgte sin rolle 

avklares, og vår erfaring er at det er nyttig å ta dem tidlig med i arbeidet. Helt nødvendig og 

formelt riktig er det dersom det skal gjøres vesentlige endringer i en stilling. En 

stillingsbeskrivelse er et godt hjelpemiddel til å definere hva organisasjonen skal oppnå og 

hvilke oppgaver vedkommende skal utføre. Dette vil dokumentere og kanskje også bidra til å 

få flere synspunkter inn i beslutningsprosessen. 

 

Etter at det er tatt en beslutning om innholdet i stillingen og hvilke krav det skal settes til 

søkere, er det tid for kunngjøring. I våre organisasjoner er det mest vanlig å lyse stillinger 

ledig i lokalpressen og aktuelle fagtidsskrifter. Dette bør ikke være til hinder for at man er 

aktiv i markedet og oppfordrer aktuelle personer til å søke, da selvsagt uten å forhåndstilsette. 

En stillingsannonse må være informativ og alltid gi interesserte mulighet for å innhente 

ytterligere opplysninger. 

 

Kanskje det mest kritiske i rekrutteringsprosessen er intervjuet, ”sannhetens øyeblikk”, og ut 

fra dette gir vi intervjuet relativt stort rom i dette kapitlet. 

 

Et intervju kan beskrives i tre faser: 

• lære å kjenne fasen 

• sammenholding av kravliste mot subjektive inntrykk 

• beslutningsfasen 
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I alle disse fasene er vår erfaring at det lønner seg å stille åpne spørsmål slik at kandidaten i 

minst mulig grad svarer ja eller nei. Hensikten er at søker skal vise mest mulig av seg selv. 

Et annet vesentlig moment er å fa tak i de mer uskrevne og uformelle forventingene som 

ligger i et ansettelsesforhold. Eksempel på dette kan være motivasjon, synspunkter på 

personalpolitikk, belønning, utvikling m.m. 

 

Det mest sentrale virkemiddel for å øke og opprettholde motivasjonen i en organisasjon er en 

bevisst personalpolitikk. Ytre belønninger som lønn og status vil trolig ikke være tilstrekkelig 

over tid. De ansatte har også psykologiske jobbkrav som er knyttet til utviklingsmuligheter og 

jobbtilfredsstillelse. (Thorsrud og Emery, 1970). 

 

Begrepet psykologiske jobbkrav/ psykologisk kontrakt innebærer at det til enhver tid finnes 

uskrevne forventninger mellom ansatte og ledere i en organisasjon. Mange av disse 

forventningene relaterer seg til verdighet. Det vil mer konkret bety at vi forventer en 

menneskelig behandling. Arbeidsoppgaver og omgivelser er viktige, men de aller fleste 

ønsker i tillegg å få mulighet til å utvikle seg, lære mer, men også få tilbakemelding på om 

jobben som gjøres er god eller ikke. I dette ligger også forventninger om lojalitet, gjøre sitt 

beste og representere organisasjonen på en god måte. 

 

Som ledere må vi spesielt være oppmerksomme på at en slik psykologisk kontrakt endrer seg 

over tid og i takt med organisasjonens endringer og den ansattes behov. Trolig har yngre 

arbeidstakere andre behov enn eldre arbeidstakere. En ”ung” organisasjon har andre 

forventninger enn en ”eldre” organisasjon. En slik psykologisk kontrakt former seg etter de 

enkelte parters behov og forventninger, indre behov, hva de har lært av andre, hva som er 

inne, erfaringer og flere andre faktorer. Selv om den psykologiske kontrakt er uskreven, har 

den allikevel avgjørende betydning for menneskers atferd i organisasjonen. Når vi skal jobbe 

med personalpolitikk og bidra til å skape gode arbeidstakere og arbeidsplasser, må vi som 

ledere ha disse aspektene med i vår hverdag. 

 

I intervjufasen er det derfor viktig at vi snakker med søkerne om deres forventninger til 

arbeidsmiljøet, karriereplaner og hva de legger vekt på som arbeidstakere i en organisasjon. 
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Dersom vi er oppriktig interessert i langsiktig effekt av ansettelsen, må vi gjøre vårt for å 

utvikle et ansettelses- og sosialiseringssystem som får arbeidstakerene til å føle seg velkomne, 

trygge og meningsfullt engasjert i organisasjonen. 

 

Vi mener også at det i beslutningsfasen er viktig å klargjøre hvorvidt begge parter er 

komfortable/føler seg trygge på beslutningen. Både arbeidsgiver og arbeidstaker må gies 

anledning til å vurdere om det er slik de har tenkt seg det. 

 

Et annet viktig hjelpemiddel er referansesjekk. På samme måte som i intervjusituasjonen er 

en hensiktsmessig metode å stille åpne spørsmål for på den måten få referansepersonen til å 

fortelle om søkeren. Vi vil trolig få mer informasjon enn om vi stiller knappe spørsmål. 

I vår historie er det hentet referanse fra bare en person, noe som i etterkant viste seg å være 

uheldig. I forbindelse med referansesjekk må både formell og uformell kompetanse 

etterspørres. Referansesjekk bør også omfatte spørsmål omkring bl.a. sosiale forhold, kultur, 

tilpasningsevner. 

 

I våre organisasjoner er det i varierende grad krav til eller tradisjon for at innstillingen skal 

begrunnes. Vi mener at det bør gjøres fordi det ofte vil bidra til en siste gjennomgang og 

oppsummering før beslutningen fattes, noe som i seg selv kan være nyttig. En begrunnet 

innstilling vil også være et viktig dokument dersom det skulle bli uenighet eller konflikter 

underveis og kan således bidra til justering. 

 

Dersom det i forbindelse med ansettelsen forhandles fram spesielle avtaler/forhold som ikke 

dekkes inn under standard kontrakt, må dette alltid inngå som tillegg til kontrakten i skriftlig 

form. 

 

De fleste organisasjoner har tilbud om opplæringsprogram som aktivt må brukes og justeres i 

forhold til den enkelte sitt behov, jmfr. det som tidligere er skrevet om betydningen av gode 

sosialiseringsprosesser. Vi ser dette som et delt ansvar mellom bedriften og den ansatte. 

Som en videreføring av et systematisk vedlikehold er medarbeidersamtalen. En slik samtale 

har etter vår oppfatning i prinsippet to funksjoner: en vedlikeholdsfunksjon og en 
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planleggingsfunksjon. Samtalen skal skape trygghet, tillit og åpenhet, jmfr. psykologisk 

kontrakt, men i tillegg er den et viktig bidrag til å få oversikt over nødvendige 

personalbudsjetteringsdata og planleggingsdata. 

 

Så til slutt i dette kapitlet vil vi si noe om betydningen av prøvetid. Etter vår oppfatning er 

ikke rekrutteringen fullført før den ansatte er sosialisert inn i bedriften og derfor finner vi det 

naturlig å vie prøvetid oppmerksomhet. 

 

For at reglene i Arbeidsmiljøloven (AML) § 63 om oppsigelse i prøvetiden skal komme til 

anvendelse, må prøvetiden være avtalt skriftlig. AML begrenser prøvetidens lengde til 6 mnd. 

Utover 6 mnd. gjelder alminnelig oppsigelsesvern, §60 i AML. I prinsippet har arbeidstagere 

også et godt oppsigelsesvern i prøvetiden, slik at §63 synes overflødig i forhold til §60. 

Berettigelsen ligger i at den fremhever kravet til saklig oppsigelse også i prøvetiden. 

Prøvetiden er ment som en ”sikkerhetsventil” for å undersøke om arbeidstaker holder de mål 

som stillingen krever. En arbeidsgiver kan minst forvente en gjennomsnittlig 

arbeidsprestasjon i prøveperioden dersom det ikke er stilt spesielle krav til innehaver av 

stillingen for eksempel ut fra stillingsbeskrivelsen. For å kunne gå til en evt. oppsigelse må 

det kunne dokumenteres at arbeidstaker har fått den oppfølging og veiledning som kreves for 

å inneha stillingen. Det er helt avgjørende at personen har fått skriftlig tilbakemelding om hva 

som ikke er tilfredsstillende ved utførelsen av arbeidet, og det må skisseres i en avtale 

hvordan og innen hvilken tidsfrist de påpekte forholdene må forbedres for at 

ansettesesforholdet skal kunne fortsette. 
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5. Aktuelle teorier i rekrutteringsarbeid 
 
Med utgangspunkt i vår historie finner vi det relevant å se nærmere på det teoretiske 

grunnlaget knyttet til beslutningsprosesser.  Vi har funnet at både rekrutteringsteorier og 

beslutningsteorier kan være aktuelle.  I tillegg ønsker vi å sette søkelys på intuisjonens 

betydning i rekrutteringsprosessen. 

 

 

5.1 Beslutningsteori  

 

Vi velger å ta med beslutningsteorien fordi den er relevant i enhver prosess som handler om å 

velge ut en endelig løsning. I rekrutteringssammenheng ender vi opp med til slutt å velge en – 

ta en beslutning. Ofte er det tidspress som gjør at en leder må velge (ta beslutning) blant noen 

få kandidater uten på forhånd å gjennomføre grundige analyser av hver enkelt. Da brukes 

kombinasjon av intuisjons- og beslutningsteori. I denne sammenhengen kan vi godt si at 

intuisjon er subjektive tilnærminger, mens beslutningsteori er som et resultat av en lang 

prosess hvor det også inngår elementer av analyser. 

 

Kahnemann og Tversky deler beslutningsprosessen inn i to systemer. System 1 er det 

umiddelbare intuitive som gir oss et svar i mange situasjoner. Visse strategier vil fremstå 

rimelig klare ganske umiddelbart, og de fleste av oss vil i de fleste situasjoner treffe 

beslutninger basert på det intuitive. System 2 innebærer at vi søker etter informasjon, finner 

innvendinger mot det intuitive og finner alternativer til det umiddelbare. Engasjerer vi system 

2, som er den slitsomme og arbeidskrevende arbeidsprosessen, vil vi i større utstrekning finne 

frem til alternativer. System 2 utfordrer våre egne intuitive opplevelser. Gjennom et aktivt 

forhold til dette, kan vi videreutvikle vår personlighet til å se flere alternativer og utvikle våre 

intuitive opplevelser (Kahnemann & Tversky 1986).  

 

Litt senere i oppgaven kommer vi nærmere inn på intuisjon. 
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For å forstå nærmere hvordan dette henger sammen vil vi ta utgangspunkt i definisjonen;  

En beslutning finner sted når vi tar et valg mellom ulike alternativer 

Og hvordan kommer vi så langt at vi kan velge mellom de ulike alternativer? 

(se fig beslutningsprosessen) 

Underveis i prosessen er det flere forhold som kan påvirke retning og sluttresultat. I hovedsak 

er det tre forhold vi må være oppmerksomme på og ta hensyn til i slike prosesser. 

 

- Hva er selve målet med beslutningen? 

- Hvem skal ta beslutningen? 

- Hvilken rekkevidde har beslutningen for organisasjonen? 

 

I vår historie var det satt klare mål for rekrutteringen. Første del av målet var å rekruttere en 

erstatning for lederen som sluttet, i tillegg var det satt krav til at den neste lederen skulle 

tilføre ”noe nytt”. I tillegg til de ordinære, vanlige kravene til lederkvalifikasjoner var vi ute 

etter noe spesielt som kunne trekke seksjonen og avdelingen oppover. I prosessen var vi 

bundet av formelle krav til hva som skulle være med og hvordan de enkelte elementer skulle 

vurderes. Teoretisk forholder man seg som oftest til et løp slik som er skissert nedenfor. 

Definisjon av problem eller utfordring var jo det faktum at en leder sluttet og at avdelingen 

måtte skaffe en ny. I tillegg utvidet vi kravet eller forventningene til den nye, den skulle 

tilføre noe nytt. Alternative forslag forelå i form av flere søkere. Vurdering av de enkelte 

søkere ble gjort, valg av en alternativ og til slutt gjennomføring ved at et av kandidatene ble 

valgt. Vi fulgte prosessen slik den teoretisk er skissert. Vi brukte ikke intuisjon som 

elementer i vurderingsprosessen.  Om vi burde gjort det eller ei skal vi komme tilbake til 

senere. 

 

 

 

 

 

 

 



Beslutningsprosessen: 

 

Problemdefinisjon 
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Alternative forslag 

 

Konsekvensvurdering 

 

Valg av alternativ 

 

Gjennomføring 

 

 

Beslutningsteori er utviklet av nobelprisvinneren Herbert Simon i samarbeid med James 

March ved Carnegi Institute of Technology. De innførte begrepet begrenset rasjonalitet i 

teoriene om rasjonell beslutningstaking. Teorien kan deles inn i flere modeller avhengig av 

formål og grad av opplysninger som ligger til grunn for beslutningen.  

 

Vi skiller mellom rasjonell modell, begrenset rasjonell modell, politisk modell, tilfeldig og 

prosessavhengige modeller. Den rasjonelle modellen fremkommer som ren teori og ikke 

særlig sannsynlig (Herbert Simon) da mennesker vanligvis ikke får tilgang til alle data, ikke 

mestrer å forholde seg til flere alternativer og heller ikke er i stand til å spå utfall av 

beslutninger slik modellen legger opp til. I følge James March er vi fornøyd med ”begrenset 

rasjonalitet”. Bruk av tommelfingerregler, begrenset informasjon og overfladiske utredninger 

er ikke uvanlig.   

 

I vår historie er det nærmest en rasjonell eller begrenset rasjonell modell som er fulgt. Vi 

hadde tilgang på de fleste elementer og kunne vurdere alternativene fritt etter det. Imidlertid 

er det kanskje noen konsekvenser som ikke kom for dagen før etter endt prøvetid. I følge 

Garbage can-modellen (Jan P. Olsen) skyldes utfall av beslutningsprosesser heller 

tilfeldigheter i hvordan aktører kobles sammen på enn rasjonelle veloverveide handlinger fra 
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ledelsen. Vanligvis har vi en utfordring eller et problem som krever en løsning. I cc-modellen 

er det motsatt, man har en løsning og ser etter et problem. 

 

Det er riktig å trekke frem et element til, mangfold, og avdelingen ønsket å rekruttere en leder 

som ikke lignet de andre, men som kunne komme inn med ”noe nytt”. 

 

Ser man mangfold i et beslutningsteoretisk perspektiv, vil man oppleve at mangfold har 

betydelig innvirkning på hvordan beslutninger treffes i en ledergruppe. Ved lik 

sammensetning av gruppene vil man oppnå enighet og konsensus rimelig raskt. Man vil 

kunne få en "group-think"-effekt ved at en ensidig sammensatt ledergruppe kun søker 

bekreftelse på sitt omforente syn uten å søke motsigelse.  

 

Ledergrupper jobber ofte under tids- og ressurspress, og vil da ofte velge enkle og praktiske 

tommelfingerregler (heuristiske metode) i beslutningstaking og problemløsning. (James 

March). Heuristisk metode kan være å foretrekke i visse situasjoner, men når man står overfor 

vesentlige beslutninger av betydning for en virksomhets kurs og fremtid, er metoden ikke 

nødvendigvis den som bidrar til den beste beslutningen. Mangfold vil med stor sannsynlighet 

bidra til en mer bevisst beslutningsprosess, hvor man forsøker å komme bort ifra "autopilot" 

og heller stille kritiske og motsetningsfylte spørsmål. Dette vil bringe nye perspektiver inn i 

beslutningsprosessene og være med på å klargjøre de forskjellige alternativene slik at man får 

bedre beslutninger på sikt.  

 

 

5.2 Rekrutteringsteori  

I rekrutteringsfasen er det viktig å se på helheten i den gruppen som vedkommende skal inn i. 

Komplementære kunnskaper skaper større bredde og er derfor en drivende faktor i enkelte 

miljøer. I vår historie vil vi vise at dette kan ha vært medvirkende til beslutningen om 

ansettelse i første omgang, og at det senere viste seg å være en konkurrerende eller truende 

faktor for gruppens resultater.   
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Den ressursbaserte teori bekreftes gjennom fremheving av kompetanse som et sentralt 

element i mangfoldbegrepet. Bred kompetanse i en ledergruppe vil i relasjon til teorien være 

en fordel for bedriften. Dette sikrer tilgjengelighet av ressurser og vil kunne gi et vedvarende 

fortrinn i forhold til å evne gjennomføring av riktige tiltak som også gagner hele 

virksomheten.   

 

Tournament teori tar utgangspunkt i at man må velge å delta i "innledende runder" i karrieren, 

og gjennom dette kvalifisere seg til videre deltakelse. (Rosenbaum 1979, 1984, 1989). Mange 

er bevisste i sine valg av arbeidsplasser og områder de jobber innenfor. Herunder valg av 

rekkefølge, tidsavgrensning, videre karriere etc.  

 

Signaliseringsperspektivet legger til grunn at man må signalisere overfor andre hvilke 

ambisjoner man har. Det kan være ønsker om lederoppgaver, utdannelse, retning og 

målsetting på arbeidsplassen eller andre forhold som man synes er av betydning for seg selv. 

Noen av oss er bedre til å signalisere til andre hva vi vil, mens andre brenner inne med sine 

”ønsker”.  I vår historie kan vi ane at signalisering av et ønske om en spesiell stilling er 

fremherskende under innlevering av søknaden. Med andre ord at det var en bevist handling at 

hun kom inn på kontoret og signaliserte sin interesse. Signalisering er en viktig faktor når 

personer ønsker å posisjonere seg til fremtidige stillinger. (Spence 1973, Stiglitz 1975) 

 

Teorien om Similarity Attraction vektlegger at man rekrutterer personer til lederoppgaver 

som man kjenner seg selv igjen i, fordi det føles både trygt, riktig og naturlig. Vi har en 

tendens til å oppfatte personer som er lik oss selv på en positiv måte - likhetseffekter. Det 

innebærer at vi har en tendens til homososial reproduksjon, dvs. en tendens til å rekruttere 

folk som er lik oss selv (Brewer 1979, Byrne 1971) (Kanter 1978, Kaufmann & Kaufmann 

2003). 

 

Enkelte mennesker er bevisste på at de skal innom en stilling for å skaffe seg verdifull 

erfaring til neste nivå. Vi tror Tournament teori er mer bevisst i bruk enn de fleste er klar over 

i dagens samfunn og blant den oppvoksende generasjon. Flere og flere skaffer seg 

kompetanse/alternativ kompetanse gjennom bevisste valg av stillinger.  
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Kombinert med signaliseringsperspektivet utgjør de to en viktig brikke i vår historie. 

Motsatt av bevisste holdninger om å rekruttere komplementære kunnskaper inn i en 

ledergruppe er det som ligger bak teorien om ”similarity attraction”, at vi rekrutterer kopier 

av oss selv inn i ledergruppen. Personer som har de samme holdninger som oss og som vi kan 

forvente gir oss den støtten vi trenger. 
 
 

6. Om intuisjon i rekrutteringsarbeid 
 

Selv om intuisjon er anerkjent som kritisk faktor i strategisk tenkning, er det i alle fall i våre 

organisasjoner svært lite fokus på dette i forbindelse med rekruttering. 

I dette kapitlet ser vi nærmere på intuisjon som element i rekrutteringsarbeid. 

 

Ordet intuisjon er utledet fra det latinske ordet intuitio og betyr en umiddelbar og direkte 

anskuelse eller erkjennelse av kunnskapsobjektet. Verbet intueri betyr å se på eller å betrakte. 

Intuitivt betyr derfor enhver innsikt eller erkjennelse hvor kunnskapsobjektet er umiddelbart 

og direkte gitt for erkjennelsesevnen. Motsatt brukes begrepet diskursiv hvor erkjennelsen er 

indirekte og trinnvis, ved resonnement, bevis, eksperiment, sammenstilling av observasjoner 

og data og lignende (Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon). 

I Norsk ordbok defineres intuisjon som ”umiddelbar forståelse av en sammenheng uten 

resonnement eller begrunnelse”. 

 

I doktoravhandlingen ”Intuition and its Role in Strategic Thinking” (dr.oecon, cand.philo 

Gisle Henden 2004), hevder forfatteren at filosofene ser på intuisjon som det ypperste av 

rasjonell erkjennelse og som mindre utsatt for feilslutninger enn analytisk tankegang. 

Henden kategoriserer intuisjon på 3 nivåer:  

- Tilgangen til vår egen underbevissthet og de erfaringene som ligger der 

- Tilgang til den kollektive menneskelige erfaring 

- Evnen til å se hvordan det individuelle og kollektive fungerer som helhet 
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I en spørreundersøkelse blant 105 norske toppleder fant Henden at når det skal fattes 

strategiske beslutninger i nytt og ukjent terreng legges det større vekt på intuisjon enn på 

analyse. Lederne trakk frem som særlig viktig at intuisjon gjør dem i stand til å  

sammenfatte, tenke helhetlig, være forutseende samt komme opp med helt nye ideer  

og løsninger 

 

I artikkelen ” The Rise and Fall of Strategic Planning” (Mintzberg  H, 2000) skiller 

forfatteren mellom strategisk planlegging som en analytisk prosess og strategisk tenkning 

som en intuitiv prosess.  Han hevder at en god analyse er en langsom og kostbar 

ledelsesmetode, hvor det ofte er nødvendig å etablere team, data må samles inn og vurderes 

grundig før teamet kan trekke sin konklusjon og avgjørelsen tas. Gode analyser kan 

utarbeides effektivt ethvert sted der brukbare analytikere får tak i valide data. 

En beslutning basert på intuisjon derimot, vil være umiddeltbart tilgjengelig. Det kan  

da være nærliggende å trekke den slutning at intuisjonsmetoden bør foretrekkes fordi det 

medfører lavere kostnader i utredningsprosessen. Men, hevder Mintzberg videre,  

en effektiv intuisjon krever inngående kunnskap om det aktuelle emnet, noe som ofte 

innebærer mange års erfaring og utvikling. Investeringskostnaden i å utvikle en god intuisjon 

er derfor den reelt høyeste!  

 

I en rekrutteringsprosess mener vi at vi finner elementer både av en strategisk planprosess og 

en prosess som gjenspeiler det som skjer når mennesker møtes og relasjoner skapes. 

Derfor er det nødvendig å være systematisk og benytte analyse som verktøy både i 

planleggingsdelen og gjennomføringsdelen (hva trenger organisasjonen nå av kompetanse og 

kunnskap, hvilke oppgaver skal vedkommende utføre, hvem skal søker jobbe nærmest 

sammen med, hvem er best egnet til å foreta intervjuet, skal det  benyttes ekstern 

rekrutteringshjelp, hvordan kan intervjuet best utføres, hvilke spørsmål er relevant, skal det 

brukes bestemte psykologiske tester etc.)  Når det gjelder den delen som handler om 

oppfatning av personlighet, ”kjemi mellom mennesker” og i siste instans om søker totalt sett 

oppfattes som egnet til stillingen, tror vi at alle på en ubevisst måte benytter egne oppsamlede 

erfaringer og kunnskaper slik at vi ganske umiddelbart danner oss en oppfatning av personen. 

Dette er vår oppfatning av intuisjon og danner grunnlaget for at vi mener at intuisjon er 
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relevant i forhold til rekrutteringsprosesser. Det handler altså ikke om metafysiske fenomener, 

synske evner, sjamanisme eller ”noe som kommer til oss fra verdensrommet”!  Ettersom den 

enkeltes  bakgrunn, erfaring og oppfatning av hva som er viktig og ikke viktig er ulik, vil 

derfor ”den umiddelbare erkjennelsen”-  intuisjonen-  kunne gi ulike signaler i forhold til hva 

som blir rett eller gal avgjørelse. For å sortere ut hva som ligger i den enkeltes intuisjon er det 

etter vår oppfatning nødvendig å sette ord på det som kommer til oss mer ”ubevisst” og foreta 

en drøfting også av disse elementene.  

 
 
 

7. Refleksjon i lys av teori og praksis 
 
 
Når et resultat ikke blir som ønsket og forventet kan det uavhengig av problemstillingen 

lønne seg å gå tilbake til start og analysere hele prosessen på nytt. Ved en slik trinnvis ny 

granskning av vår historie fant vi at frem til utlysning av stillingen, dvs. behovsanalysen, var 

alt greitt. Søker ble valgt ut til intervju ut fra en glimrende CV. Det ble gjennomført intervjuer 

etter planen og også i noen grad personlighetstester. I innledende runde ble det også sterkt fra 

søkers side vist til hvor godt kvalifisert hun var. Hun gav klare signaler om at det var mye hun 

kunne levere og at hennes bidrag ville bli verdifullt (Signaliseringsperspektivet). Vi lot oss 

begeistre. 

 

Hovedfokus ble rettet mot en høy formell kompetanse inkludert vitenskapelig arbeid og 

internasjonal arbeidserfaring som inkluderte krisehåndtering. Dette mente vi ville tilføre vår 

organisasjon svært mye i tillegg til at hennes erfaring kunne komme til nytte for både 

avdelingen og virksomheten generelt.  

  

I neste trinn ble det ikke lagt ned nok arbeid i å skaffe til veie uttalelse fra tidligere 

arbeidsgivere, kollegaer eller andre som hadde arbeidet tett sammen med søker.  

I ettertid kom det også frem at allerede da søker møtte opp og leverte sin søknad personlig, 

skapte hun en situasjon som gjorde fremtidig nærmeste leder usikker. Hva denne usikkerheten 

baserte seg på ble aldri diskutert nærmere eller luftet med de andre som deltok i 

ansettelsesprosessen. 
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Det er ikke ukjent eller overraskende at kandidater til en stilling kan ha ulike motiver for å 

søke akkurat den bestemte stillingen, og at noen har helt bevisste planer for hvordan en 

stilling kan brukes i en videre karrieresatsning (Tournamentteori).  Sammenlignet med en 

investeringsanalyse ville dette vært å betrakte som en skikkelig feilinvestering eller en 

investering som ikke gav nok på bunnlinjen. I vår historie endte det som beskrevet med 

direkte tap og røde tall!  

 

I den beskrevne ansettelsesprosessen var intuisjon et ikke-tema. Hvilke umiddelbart inntrykk 

fikk man av søker?  Var det bare han som mottok søknaden i hånden som følte seg ”urolig”? 

Hva var det som skapte ”uroen”?  Mange vil hevde at slike personlige oppfatninger er 

useriøst å bringe inn i en ansettelsesprosess. Vi er overbevist om at slike momenter uansett 

kommer med i betraktningen enten det blir satt ord på eller ikke. Fordelen med å sette ord på 

egen opplevelse av en person er blant annet at helt irrelevante og fordomsfulle oppfatninger 

kan ”røykes ut”, for eksempel om en person er tykk eller tynn, høy eller lav.  Men i tillegg 

kan det gi et varsel om at alt kanskje ikke er så tilsynelatende greit som det kan virke ut fra 

CV og samtale med oppgitte referansepersoner.  

 

Ut fra vår oppfatning av intuisjon som et resultat av kunnskap og erfaringsbasert erkjennelse 

som gir deg en rask oppfatning av om noe er bra eller ikke bra, er vi ikke redde for å ta 

intuisjon i bruk som et ekstra verktøy i vurdering av søkere. Forutsetningen for at denne 

dimensjonen skal bli nyttig er at vi våger å sette ord på det og drøfte våre opplevelser med 

andre.  

 

Å kjenne på den umiddelbare begeistringen eller uviljen en føler overfor en person etter et 

kort møte er etter vår oppfatning derfor ikke useriøst.  Det kan gi deg et annet perspektiv på 

beslutningen som skal fattes samtidig som en må være klar over at førsteinntrykket kan vise 

seg å være feil 

 

Det mest overraskende med Hendens intervju av 105 norske toppledere var for oss at de 

faktisk våget å innrømme at intuisjon var i bruk som et verktøy i beslutningsprosesser. 



 24

Strategiske planprosesser fordrer grundige analyser mens strategiske utviklingsprosesser må 

bygge på mer kreative, løsslupne tanker for å innebære en utvikling. Spørsmålet blir derfor 

om en rekrutteringsprosess kan betraktes som en strategisk planprosess eller som en 

fremtidsrettet utviklingsprosess.  Så lenge mennesker med alle dets egenskaper på godt 

og vondt er involvert, er det etter vår oppfatning ikke klokt å bare forholde seg til firkantede 

planprosesser og strikte prosedyrer aleine. 

 

Hvilke mennesketype man er ute etter til en bestemt stilling kan langt på veg forutbestemmes 

allerede ved utformingen av stillingsannonsen. Et av de større rekrutteringsbyråene har 

erfaring for at en veldig detaljert stillingsbeskrivelse med mer enn 6 spesifiserte krav til 

søkeren, inviterer til overvekt av mannlige søkere. Terskelen for å søke en stilling man strengt 

tatt ikke er kvalifisert til synes å være lavere hos menn enn hos kvinner.  Potensielle 

kvinnelige søkere som ble spurt om hvorfor de ikke har søkt en stilling, plusser for egen del 

gjerne til enda noen krav de føler at de ikke kan innfri. 

 

Selv i et grundig intervju vil personers egenskaper og kvaliteter være vanskelig å komme til 

bunns i. Intervju-situasjonen blir/kan sees på som et rollespill der både utspørrer og svarer i 

stor grad kjenner sine roller og spørsmålene kan ofte forutsies og likedan hva som forventes 

av svar. 

 

Kommersielle aktører har i økende grad lansert og etablert kurs i jobbsøking/jobbintervju 

teknikk. Det gis råd om alt fra hårfarge, frisyre, påkledning, sminke, blikk kontakt, føtter og 

henders posisjon, altså de ytre faktorer som kan signalisere hvem du er. Det er publisert 

undersøkelser som viser at høye mennesker får mer betydningsfulle jobber sammenlignet med 

kortvokste, og overvektige personer skal i flg. undersøkelser referert til i Dagbladet (oktober 

2006) være mindre attraktive som jobbsøkere enn normalvektige ut fra antagelsen at 

overvektige er late personer. Problemet blir når ”alle” følger samme ensrettede kode om hva 

som gir ”passende inntrykk”. I et intervju kan en ende opp med å bare få frem den polerte, 

tilsynelatende straighte og konforme medarbeider. 
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Sammensetning av intervjugruppen er viktig. Å tenke utradisjonelt her for å unngå for stort 

innslag av ”similarity attraction” kan gi uventede positive resultater.  

 

Det kan også tenkes at intuisjonen gir helt forskjellig resultat hos de ulike personene i 

utvelgelsesgruppen.  Etter en intervjurunde kan derfor med fordel de enkelte deltageres 

umiddelbare oppfatning av søker gjennomdiskuteres og settes opp mot hverandre, og i tillegg 

må dette vurderes opp mot formell, faktisk kunnskap og den erfaringsbakgrunn søker har.  

Med utgangspunkt i utspørrernes intuisjon kan det i annen intervjurunde planlegges mer 

uventede, utradisjonelle, utdypende og ikke- forutsigbare spørsmål som kan få søker til å 

fremstå i et annet og kanskje mer sannferdig lys. I noen ansettelsesprosesser kan det være et 

poeng å finne frem til en person som ikke er mest mulig lik de personene vedkommende skal 

arbeide sammen med, for å få en mest mulig komplett stab. I spesielle bransjer eller 

toppstillinger velger man ofte å se helt bort fra personenes faglige bakgrunn og legger all vekt 

på personlig egnethet i forhold til oppgaven som skal utføres.  

 

Som ytterpunkter i vår fremstilling kan vi på den ene side se på rekruttering som en hvilken 

som helst annen investering og gjøre en analyse deretter, og i den andre enden av skalaen 

finner vi bruken av intuisjon.  

 

Innenfor vårt ansvarsområde i spesialisthelsetjenesten kan vi ikke hoppe over eller se bort fra 

de viktige momentene vi har påpekt i kapitel 4 som bla. omhandler utsjekking av kompetanse, 

referanser, gjennomføring av intervju etc. Dette kan sees på som en del av vår 

investeringsanalyse. Men ved å kombinere dette analyseverktøyet med en mer bevisst bruk av 

intuisjon, tror vi at det kan åpne for andre spennende vurderinger av personer som igjen kan 

gi verdifulle resultater også i ansettelsesprosesser. 
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8. Konklusjon 
 
Prosessen har vært lærerik. Det har vært bra å fordype seg i en problemstilling vi alle er 

oppriktig engasjert i. I forhold til vår historie og lederpraksis har arbeidet bidratt til å utvide 

horisonten vår. Spesielt interessant for oss har det vært å finne støtte i litteratur og i forskning 

for at både psykologiske forventninger og intuisjon bør vektlegges i rekrutteringsarbeidet.  

For vår lederpraksis vil det bety at vi med større styrke og overbevisning aktivt og åpent vil 

bruke kunnskaper fra denne oppgaven. 

 

Vi avslutter med Albert Einsteins ord: 

 

"Det fornuftige sinn er en trofast tjener, det intutive sinn er en hellig gave." 
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