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Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

leverer helhetlige og integrerte tjenester

Vakt- og 

resepsjonstjenester

Vakt-, sikring og 

informasjons-

sikkerhet 

Digitale tjenester

Utvikling, drift og forvaltning av IKT-

tjenester, informasjonsforvaltnings- og 

formidlingstjenester. Rådgivning, 

opplæring og brukerstøtte.

Fasilitetstjenester

Anskaffelser, renhold, bibliotek, 

trykkeri, post- og logistikk, kantine, 

regjeringsdokumenter og NOU. 

HR-tjenester

Rekruttering, kompetanse,  

Bedriftshelsetjenesten (BHT) og 

statistikk



Våre HR-tjenester

Rekruttering

• Kandidattesting

• Jobbport og medieavtalen

• Standardisert 

rekrutteringsprosess

Kompetanse

• Læringsplattformen

• Nytilsattdag

• Blandet læringsløp

Statistikk

• Sammenstilte lønnsdata







Standardiserte prosesser 

og systemer

Hvor

Hva Hvordan

HvorforKompetanse i fokus
Virksomhetsstrategi, 

kultur og ledelse

Profesjonell adferd

Hvordan åpne for mangfold
med bruk av arbeidspsykologiske tester

Testverktøy og prosess

Mangfolds-

rekruttering



Synlig

Synlig/ 

usynlig

Usynlig



Synlig

Synlig / usynlig

Usynlig



Mangfold kan bidra til

• Innovasjon

• Bedre beslutninger

• Bygge tillit i samfunnet

• Bedre tjenester

• Verdiskaping

• Bedre omdømme



Bruk av 

arbeidspsykologiske 

tester



Testverktøy og prosess

Mangfolds-

rekruttering



Kandidattesting som tjeneste

• Gjennomføres på bestilling fra 

departementene

• Sertifiserte testrådgivere i DSS

• Tester finalekandidater i rekrutteringsprosesser

• DNV sertifiserte testverktøy

• Treffsikre og pålitelige

• Levert i webbasert system av Assessio

• Personlighetstesten MAP

• Evnetesten Matrigma



Personlighetstesten MAP

• Basert på femfaktormodellen

• Normativ

• 200 spørsmål

• 5 skalaer og 25 underdimensjoner



Evnetesten Matrigma

• Måler generell mental evne (GMA)

• sammenheng med andre ferdigheter

• normalfordelt

• Gir informasjon om

• hvor raskt man lærer

• evne til å se sammenhenger

• problemløsning



Seleksjonsmetoders prediktive validitet

Kilde: Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998) The Validity

and Utility of Selection Methods in Personnel

Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 

Years of Research Findings. Psychological Bulletin Vol. 

124, No 2. 262-274.
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Arbeidspsykologiske tester kan gjennomføres som en del av vår

standardiserte rekrutteringsprosess



Hvordan åpne for mangfold med →

• Fremmes av:

• Systematisk og metodisk seleksjon

• DNV sertifiserte testverktøy og testrådgivere

• Kandidatene får: 

• Samme spørsmål eller oppgaver, like instruksjoner

• Mulighet til å gjennomføre testen under like betingelser, fleksibilitet

• Svarene evaluert på en identisk måte

• Rekrutterer får:

• Mye informasjon som er systematisk presentert, sammenliknbar og valid

• En metodikk som er grundig testet, og som har høy grad av prediksjon for jobbsuksess

• Hindres av:

• Bruk av dårlige tester som gir irrelevant informasjon

• Tilfeldig vurdering av testresultatene



Profesjonell adferd

Mangfolds-

rekruttering



Unngå fallgruver

Tas beslutningen på 

riktig grunnlag?

• Førsteinntrykk

• Stereotyper

• Likhetseffekten



Profesjonell adferd
Standardisert system

og prosess

Beslutte eller selektere mangfold?

Mangfolds-

rekruttering



Testrådgiver bistår leder med kandidattesting

Oppsummering

• Gjennomgang av 

testrapportene

• Evaluering

Testing

• Kandidat besvarer hjemme

• Testrådgiver tilbakeleser

testrapport

Oppstartsmøte

• Planlegge gjennomføring

• Avklare kompetansebehov

• Bruk av testverktøy





Kvalifikasjoner

• Juridisk embetseksamen eller mastergrad i statsvitenskap med meget gode 

resultater

• Erfaring med dett eller flere av regelverkene seksjonen har ansvaret for

• Erfaring med lov- og forskriftsarbeid er en fordel

• Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk



Personlige egenskaper

• Du har meget gode samarbeidsevner

• Du er strukturert og jobber selvstendig

• Du har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne

• Du trives med å jobbe i skjæringspunktet mellom fag og politikk

• De setter deg raskt inn i nye problemstillinger, evner å tanke helhetlig og 

bidra inn i tverrfaglige sammenhenger



Faktorer i personlighetstesten

• Målbevisst

• Emosjonell balanse

• Stress

• Åpenhet

• Ekstroversjon

• Sosial stil

Personlige egenskaper

• Du har meget gode samarbeidsevner

• Du er strukturert og jobber selvstendig

• Du har stor arbeidskapasitet og 

gjennomføringsevne

• Du trives med å jobbe i skjæringspunktet 

mellom fag og politikk

• De setter deg raskt inn i nye 

problemstillinger, evner å tenke helhetlig og 

bidra inn i tverrfaglige sammenhenger



Matrigma
Personlige egenskaper

• Du har meget gode samarbeidsevner

• Du er strukturert og jobber selvstendig

• Du har stor arbeidskapasitet og 

gjennomføringsevne

• Du trives med å jobbe i skjæringspunktet 

mellom fag og politikk

• De setter deg raskt inn i nye 

problemstillinger, evner å tenke 

helhetlig og bidra inn i tverrfaglige 

sammenhenger



Kvalifikasjonsprinsippet
ivaretas med arbeidspsykologiske tester

Saklighet Rettferdighet Likebehandling

• Mer systematisk prosess

• Mer objektiv vurdering 

av kandidatene

• Enkel sammenligning 

av kandidatene

• Gir lik sjanse til å 

vise hvem de er

• Valid metode som 

er testet ut

• Predikerer arbeidsprestasjon



• Fremmes av:

• Fokus på kandidatopplevelsen

• Profesjonelt fagmiljø og praksis → likebehandling

• God kommunikasjon og samarbeid mellom leder og HR (Involvere HR/ forankre med leder)

• Kjennskap til fallgruver

• Se verdien av mangfold

- Etablere trygge rammer for intervju og god tone under tilbakelesning

- Gi tips - på relevante tidspunkt underveis (dulting)

• Hindres av:

• Manglende presisering av personlig egnethet

• Gjør vurderinger som omgår lovverket

• Tilfeldig bruk av testresultatene

• Vektlegge informasjon som ikke er relevant

• Beslutninger tatt på feil grunnlag

• Fallgruver ved å "følge mangefølelsen" ukritisk

• Ubevisste fordommer

Hvordan åpne for mangfold med →



Kompetanse i fokus

Mangfolds-

rekruttering



Hvis rekruttering er løsningen –

hva er behovet?

Jobbanalyse

• Interne og eksterne forhold

• Arbeidsoppgaver

• Kompetansekrav

• Må og bør krav

• Formelle krav (utdannelse/ arbeidserfaring)

• Uformelle krav

• Vekte krav/ etablere vurderingsgrunnlag

• Omdømme/ innsalg

• Markedsanalyse/ annonseringskanaler

• Valg av seleksjonsmetoder i prosessen

• Annonsetekster



• Fremmes av:

• God jobbanalyse

• Systematikk

• Se kvalifikasjoner som kompetanse

• Vurdere relevant kompetanse

• Ikke vektlegge andre egenskaper

• Hindres av:

• Manglende jobbanalyse

• Dårlig vurderingsgrunnlag

• Vurderingsgrunnlaget brukes ikke systematisk

• Vektlegger andre forhold enn man har i vurderingsgrunnlag

Hvordan åpne for mangfold med →



Virksomhetsstrategi, 

kultur og ledelse

Mangfolds-

rekruttering



Shared 

values

Staff

Style

Structure

Strategy

System

Skills

7s modellen



• Fremmes av:

• Mangfold er et uttalt mål og prioritet fra ledelsen

• Helhetlig og integrert plan

• Satse på mangfoldsledelse og kultur

• Jobbe med kontinuerlig forbedring av systemer og praksis

• Hindres av:

• Mangfold prioriteres ikke av toppledelsen

• Ledere ser ikke verdien av mangfold

• Kulturen er preget av fordommer

• Forskjeller oppleves som utfordrende

Hvordan åpne for mangfold med →



Fokus ved rekruttering av mangfold

Kompetanse i fokus

Standardiserte prosesser og systemer

Virksomhetsstrategi, 

kultur og ledelse

Profesjonell adferd

MangfoldsledelseJobbanalyse

Systematikk Likebehandling

Kandidat-

opplevelsen




