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Jobbintervjuet 

a) Fallgruver b) Løsninger

2



Jobbintervjuet

• Den mest brukte metoden, i tillegg til 
CV og referansesjekk

• Resultater fra intervjuet dominerer når 
vi skal ta beslutning om ansettelser

• Intervjuet har flere fordeler som 
metode
✓ Fleksibelt

✓ Kan sjekke informasjon

✓ Kan observere kandidaten (sosiale ferdigheter, verbal kommunikasjon, opptreden…)

• Bygger relasjon mellom jobbsøker og 
den som intervjuer (”kjemi”)



Fallgruver!
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Fallgruve 1: Intervjuere har ulik oppfatning av kandidaten

• Uenighet om hva som er viktig i jobben

• Stoler på erfaring (Gustavsons, 1963; Leonard & Swap, 2004)



Ville du kjøpt en slik en uten å spesifisere hva du trenger?

www.cut-e.no



Men er du like godt forberedt når du skal 
rekruttere?

www.cut-e.no



Fallgruve 1: Intervjuere har ulik oppfatning av kandidaten

• Uenighet om hva som er viktig i jobben

• Stoler på erfaring (Gustavsons legestudie, 1963)



But I wore the juice!
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Dunning-Krüger effekten



Fallgruve 2: Intervjuere vektlegger ulik informasjon

• Erfaring

• Utdannelse

• Kompetanse

• Sivilstatus sjekkes i 
75% av intervjuene, 
arbeidsoppgaver i 
55% (Berman, 
1997)

• Andre ting?

http://affiliates.allposters.com/link/redirect.asp?aid=270661&item=989964
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Fallgruve 3: Magefølelsen
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Intervjuillusjonen



Yrkesgrupper og intuisjon



Treffsikkerhet og konfidens
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Fallgruve 4: 
Førsteinntrykk og 
bekreftelsesfellen

• De fleste har gjort seg opp 
en mening om kandidaten 
i løpet av fire minutter

• Deretter vil vi ha lettere 
for å legge merke til 
faktorer som bekrefter 
inntrykket, enn faktorer 
som avkrefter inntrykket 
(selektiv oppmerksomhet)
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Stewart, G.L. et al. (2008). Exploring the handshake in employment interviews. Journal of spplied psychology. Vol 93. No. 5. 1139-1146. 



Fallgruve 5: Effekten av negativ 
informasjon
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Fallgruve 6: Kontrasteffekten

• Tendensen til å sammenligne kandidater med hverandre, heller 
enn å se den enkelte kandidaten opp mot beskrivelsen i 
jobbanalysen



Fallgruve 7: 
Likhetseffekten

• tendensen til å 
ansette personer 
vi liker

• ”homososial 
reproduksjon”
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Fallgruve 8: Intervjuers atferd



Fallgruve 9: Stereotypier og  diskriminering

«Velkledde og vakre personer er dyktige og vil lykkes»
«Eldre kandidater er lite tilpasningsdyktige»

«Yngre personer har ikke det som skal til for å påta seg et stort 
ansvar»

«Personer som har vært ute av arbeidslivet, er ikke interessante 
kandidater»

«Søkere som ikke har en markant lønnsvekst, skaper ikke 
resultater i jobben sin»
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Diskriminering etnisitet



Fordommer får større 
betydning ved usikkerhet
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81%
Fallgruve 10: Pålitelighet



Utadvendt og på jobbjakt?



..og for introverte som søker jobb?
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Narsissister



Narsissisme

Mørk narsissisme Lys narsissisme
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Løsninger

trening struktur
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trening

”Ofte er det nemlig slik at vi tror vi lærer når vi utfører en 
oppgave mange nok ganger. Intervjuerfaring blir dermed 
automatisk fortolket som læring.”  (Linda Lai, 2003)

Derfor viktig å satse på:

• Opplæring

• Målrettet trening

• Tilbakemeldinger
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struktur

Det strukturerte intervjuet er en standardisert metode laget for 
å undersøke kartlegge egenskaper ved kandidaten gjennom:

• like instruksjoner

• like spørsmål 

• så like betingelser som mulig, alle kandidater får samme 
oppmerksomhet under intervjuet

• vurdering vurderes på bakgrunn av samme kriterier 
(skåringsmanual)
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situasjon – handling - resultat

context and situation
action of the candidate
results and key learning points

- Fortell om sist gang du tok ledelsen i en gruppe
- Hva gjorde du?
- Hva var resultatet?
- Sett i ettertid, er det noe du kunne gjort annerledes?
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Enkelt?
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Bruk stillhet!

• Still spørsmålet

• La det bli stille

• Hold munn!



Gullgruven oppsummert:

• Vær tydelig på hva du vil ha (jobbanalyse)

• Endre praksis? Erstatt det åpne intervjuet med det strukturerte

• Bruk objektive metoder (tester) i tillegg til intervjuet

• Trene!



Takk for meg!

Espen Skorstad
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