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”Hvem gransker granskerne?” 
 
 
Hvor mange søkere blir lurt i en 
seleksjonsprosess? 
 
 
Hvor mange kunder blir lurt? 
 
 
Hvor mange konsulenter lurer seg selv? 
 
 
Hvor mange konsulenter benytter kvalitetssikrede 
metoder? 
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  International Organization for Standardization (ISO)  

 

 Internasjonal standardiseringsorganisasjon som utgir 
standarder innenfor en rekke områder.  

 

 "ISO" kommer fra det greske ordet for "lik" og er ikke et 
akronym for organisasjonens navn.  

  

 www.iso.org 

 

 Norges medlem i ISO er Standard Norge 
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http://www.iso.org/
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Norsk ISO-medlem: Standard Norge 

   www.standard.no 

 
Norsk delegasjon til ISO PC230: 
• Sverre L. Nielsen, Norsk Psykologforening, 

delegasjonsleder 

• Britt Lønaas, Standard Norge 

• Per Olav Hagås, Manpower Executive 

• Øyvind Sæther, Det Norske Veritas, DNV 

 

En referansegruppe (speilkomitè)  ble etablert. 
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Litt historie 
 

• 2006:  DIN foreslår for ISO etablering av ISO-standard for  
  Psychological Assessment. Forslaget sendes ut  på høring 

 

• Høringer:  Behov for standard for “Occupational assessment” 

 

• 2006: DIN blir sekretariat for PC230 “Psychological   
  Assessment” 

 

• 2007: Første møte i PC230 i Berlin i mars. 

 

• 2009: 6. møte i London i desember.  

   Siste møte før DIS (draft intern. standard) sendes ut. 

 

• 2010: Februar. PC siste runde forslag til DIS, frist 28/02. 

 

• 2010: DIS forslag sendes til ISO/CS (central secr.) 01/04. 

 

• 2010: Mai. ISO/DIS 10667, høring åpen til 23/07. 
Sverre L. Nielsen, Norsk Psykologforening 



Internasjonal kvalitetssikring innen det arbeidspsykologiske 

arbeidsfeltet 

 
 

• Des. 2010:    PC230 sluttbehandler og “vedtar” FDIS  
     standarden 

 

• Aug. 2011    FDIS til avstemming hos ISO medlemmer 

 

• Des. 2011    ISO vedtar IS (International standard) 

 

• 2012             ISO publiserer ISO 10667 

 

• Nov. 2012    NS (Norsk Standard) godkjenner  

      og publiserer NS ISO10667 
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“The Napkin model”: 

Assessment procedures (process standard) ISO 10667 

   Competence  Methods 

 

   Personell   Product 

   standards  standards 

  
 

    DNV sertifisering  

       ISO 17024 + NPF (EFPA)     NS-EN 45011 +NPF         

            testbrukerstandard         (EFPA) teststandard 

       DNV standard for  

        rekrutteringspersonell  
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Vanskelige punkter i prosessen: 
 
 

• Detaljert scope 
 

• Shall or should i standarden vs bruk av vedlegg 
 

• Agreement, grad av skriftlighet 
 

• Tilbakemelding 
 

• Inkludering av kundens forpliktelser  
 

• Candidate/assessee/testtaker/assessment taker/ assessment participant 

= kandidat 
 

• Samt en masse ord/begreper (engelsk vs amerikansk) 
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• NS-ISO 10667 er knyttet til levering av vurderinger som brukes  

       på person-, gruppe- og organisasjonsnivå.  

 

 

• Formålet med NS-ISO 10667 er å fremme god praksis og 

oppmuntre til tydelig dokumentasjon av samarbeidsforholdet                    

 mellom kunder og tjenesteleverandører. 

 

  

• Den fungerer som en praktisk veiledning for både kunder og 

tjenesteleverandører som tar del i prosessen med å levere 

vurderinger 
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• Den beskriver deres respektive forpliktelser 

    og ansvarsområder før, under og etter vurderingsprosessen.  

 

• Den gir også veiledning om rettighetene og 

ansvarsområdene til kandidatene og andre som er involvert 

i vurderingsprosedyrer, innbefattet de som mottar 

vurderingsresultatene. 
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ISO 10667-1 
 

Spesifiserer krav til kunden 
 

ISO 10667-2 
 

Spesifiserer krav til tjenesteleverandør 
 

  

Et effektivt tjenesteoppdrag avhenger av samarbeid mellom 

tjenesteleverandør og kunde.  
 

Tjenesteleverandør bør informere kunden om beste praksis og 

om innholdet i ISO 10667 – 1. 
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Typer vurderinger som dekkes av NS-ISO 10667 

 

• NS-ISO 10667 dekker prosedyrer og metoder for følgende typer 

vurderinger. 
 

• Vurdering på individuelt nivå. Eksempler innbefatter intervjuer, 

karriereveiledning, dyptgående coaching for ledere, personlig 

utvikling, utvelgelse og planlegging av etterfølgere. 
 

• Vurdering på gruppenivå. Eksempler innbefatter forbedring av 

gruppemoral og ytelsesvurdering med sikte på å forbedre ytelsen til 

gruppen som helhet. 
 

• Vurdering på organisasjonsnivå. Eksempler innbefatter 

ansattilfredshet (data rapportert på organisasjonsnivå), kulturendring 

på grunn av sammenslåing eller oppkjøp, graden av engasjement 

blant ansatte i organisasjonens avdelinger. 
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For å kunne bygge en effektiv standard, som er nyttig både 

for kunden og tjenesteleverandøren, er 

vurderingsprosessen delt inn i fire stadier: 
  

• avtaleprosedyrer;  
 

• før-vurderingsprosedyrer;  
 

• levering av vurdering;  
 

• gjennomgang etter vurdering. 
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Avtaleprosedyrer (punkt 3) beskriver kundens og 

tjenesteleverandørens gjensidige ansvarsområder og 

forpliktelser, i tillegg til avtalens form og en beskrivelse av 

hva avtalen må dekke. 
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Før-vurderingsprosedyrer (punkt 4) dekker: 

1. identifisering av hvilke behov som må vurderes og hvordan, i 

tillegg til valg av suksesskriterier for evaluering og en tydelig 

forventning av nytten av prosessen; 
 

2. bestemmelse av om det finnes motstridende interesser som 

må balanseres; 
 

3. utarbeidelse av en tydelig logisk begrunnelse for vurderingen, 

dokumentering av avtalen mellom kunden og 

tjenesteleverandøren gjennom en skriftlig arbeidsbeskrivelse, 

eller kontrakt, avhengig av hva som er hensiktsmessig. 
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Levering av vurdering (punkt 5) dekker alle faser i 

prosessen med å forberede og utføre vurderingene; 

 

a)planlegging av vurderingen; 

b)informere aktuelle interessenter; 

c)utføre vurderingen; 

d)tolke resultatene; 

e)utarbeide og levere rapporter; 

f)gi tilbakemelding;  

g)kontinuerlig evaluering av vurderingsprosessen. 

 

Internasjonal kvalitetssikring innen det arbeidspsykologiske 

arbeidsfeltet 

Sverre L. Nielsen, Norsk Psykologforening 



Internasjonal kvalitetssikring innen det arbeidspsykologiske 

arbeidsfeltet 

Vedlegg (Annexes):  

 

A. Kandidatens rettigheter og ansvar: Retningslinjer og 
forventninger 

 

B. Tilleggsinformasjon om teknisk dokumentasjon av 
vurderingsmetoder og –prosedyrer 

 

C. Tilleggsinformasjon om analyse og tolkning av 
resultater 

 

D. Tilleggsinformasjon om rapportering 
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Takk for meg 
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