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I rekryteringsprocesser hand-
lar det om att utifrån den 
sökandes tidigare prestationer 
göra en prognos för framtida 
prestationer. En prognos är det 
bästa vi kan göra, och det kan 
vi göra på bästa möjliga sätt.
Den här artikeln av ledarskaps-
konsulterna Gunilla Andersson 
och Nils Hallén är en hjälp på 
vägen.

En vakans är en unik möjlighet till ut-
veckling och förändring. Ta därför till-
fället i akt när det uppstår ett rekryte-
ringsbehov och se över organisationen 
och vilka behov som finns för framtiden. 
Den tid man spenderar i början av rekry-
teringsprocessen har man definitivt igen 
i slutändan. 

Att rekrytera kostar både tid och 
pengar. Att rekrytera fel kostar ännu 
mer. Kostnader i miljonklassen är inte 
orealistiska för en enda felrekrytering. 
Det är därför oerhört angeläget att sä-
kerställa en så bra och kvalitativ process 
som möjligt. 

Det finns en rad åtgärder för att höja 
träffsäkerheten i rekryteringsprocessen. 
Det kan upplevas som om förberedelse-
arbetet tar lång tid och är omständligt 
men med tanke på att rekryteringar är 
en stor investering för företaget finns det 
skäl att lägga ner lite extra omsorg. 

I dag finns många olika rekryterings-
vägar; den egna hemsidan, dags- och 
fackpress, rekryteringsföretag och ar-

betsförmedlingen är några exempel. Man 
ska inte heller glömma bort de redan an-
ställdas olika nätverk där det kan finnas 
många lämpliga och kompetenta perso-
ner. 

Gör en tidplan för rekryteringsproces-
sen och tänk på att försöka begränsa an-
talet ansökningar så att du inte får hund-
ratals. Vid en rekrytering där det kom-

mit in 480 ansökningshandlingar spen-
derade vi i genomsnitt fem minuter på 
varje ansökan. Det innebar att vi kunde 
läsa tolv ansökningar i timmen och 96 
om dagen. 

Vi ägnade alltså fem hela arbetsdagar 
uteslutande åt att läsa ansökningshand-
lingar. Till det kommer att man måste 
läsa om de ansökningar man väljer ut för 
att mer noggrant studera dessa. Man ska 
med andra ord aldrig underskatta tiden 
det tar att rekrytera!

Tänk på att företagets sätt att han-
tera ansökningshandlingar är ett ansikte 
utåt mot den så kallade kompetensmark-
naden. Varje sökande kan dessutom vara 
en presumtiv kund. Var därför noggrann 
med att besvara ansökningsbrev omgå-
ende och håll de sökande informerade 
om processen. 

Kravprofilen är viktig 

Befattningsbeskrivning och kravprofil 
är de viktigaste styrdokumenten för hela 
processen. Vet du inte vad du letar efter 
kan du lika gärna göra som i skrönan 
om personalchefen som slängde hälften 
av ansökningshandlingarna i pappers-
korgen. Eftersom han ansåg att de som 
hamnade i papperskorgen hade otur och 
människor med otur ville han inte ha 
i organisationen valde han snabbt bort 
dessa och intervjuade resten. 

Utan styrdokument är slumpen lika 
bra.

Befattningsbeskrivningen har givet-
vis stor betydelse för att den sökande 
skall få en så klar bild över tjänsten och 
framtida förväntningar som bara möjligt 
är. Den interna processen som leder fram 
till befattningsbeskrivningen är viktig 
för att säkerställa att rätt behov tillfreds-
ställs genom rekryteringen. Det vill 
säga, vad är det som behöver göras och 
prioriteras just nu och framåt. 

I befattningsbeskrivningen kan lämp-
ligen följande områden ingå:

• En beskrivning av företaget och den  
 aktuella avdelningen.
• Företagskultur.
• Vilka olika team kommer personen  
 att ingå i.
• Ansvarsområden.
• Arbetsuppgifter.
• Personalansvar.
• Hur mycket resor kommer att ingå.
• Vad personen förväntas ha åstadkom 
 mit om ett år.
• Vilka utvecklingsmöjligheter det   
 finns.
• Anställningsvillkor.

I en serie artiklar kommer vi framöver att skriva om 
ledarskap ur olika synvinklar. Tanken är att du som är ledare skall 

kunna hämta kunskap och inspiration från dessa artiklar. 
Hör gärna av dig till redaktionen om det är något särskilt 

område som du skulle vilja ha belyst.

”Att rekrytera kostar 
både tid och pengar. 
Att rekrytera fel 
kostar ännu mer.”
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Utgå från kravprofilen och de kompe-
tenser du kommit fram till att du vill 
bedöma, definiera dem tydligt och an-
vänd den för att göra upp en lista på frå-
gor du vill täcka in under intervjun. Följ 
sedan samma lista för samtliga kandida-
ter till samma tjänst. 

Detta blir din intervjuguide. 

Använd i så stor utsträckning som 
möjligt öppna frågor. Det vill säga frågor 
som börjar med vem, vad, vilka, när, hur, 
varför, berätta om, etc. Slutna frågor, det 
vill säga frågor som kan besvaras med ja 
och nej, bör användas vid klargöranden 
men i övrigt sparsamt. 

Intervjuer med många slutna frågor 
riskerar att innehålla mycket lite infor-
mation. Vid konstruktion av frågor bör 
man också undvika hypotetiska frågor 
eftersom den sökande kan svara precis 
vad som helst på en hypotetisk fråga. 
Svaret riskerar också att bli något som 
den sökande tror att intervjuaren vill 
höra. 

I stället för hypotetiska frågor skall 
man fråga efter faktiska händelser och 
prestationer. Det är bara utifrån tidigare 
faktiska prestationer man kan göra en 
prognos för hur den sökande kommer att 
agera i framtiden.

Kravprofilen beskriver vilka krav som 
ställs på den person som skall klara av 
de beskrivna arbetsuppgifterna i befatt-
ningsbeskrivningen. Kravprofilen styr 
också vilka frågor du skall ställa under 
intervjun. För kravprofilen kan det vara 
lämpligt att beskriva följande områden:

• Vilken utbildningsnivå och inrikt  
 ning är nödvändig.
• Vilken erfarenhet är nödvändig, res  
 pektive önskvärd.
• Vilka specifika kunskaper krävs; ex  
 empelvis språk eller kunskap om   
 programvara.
• Vilka kompetenser är nödvändiga,   
 dessa bör definieras och rangordnas.
• Vilken utvecklingspotential bör per 
 sonen ha.
• Övrigt som kan vara betydelsefullt.

Förbered intervjun noggrant 

Vem som intervjuar kan bero på hur 
stort företaget är och hur processerna ser 
ut inom företaget. I organisationer som 
har en personalavdelning kan en med-
arbetare därifrån antingen göra en för-
sta intervju, eller sitta med för att göra 
en personbedömning, medan närmaste 
chef eller en kollega gör övrig kompe-
tensbedömning. 

Om ni är två som intervjuar samtidigt 
är det viktigt att komma överens om 
upplägget i förväg. Det är också viktigt 
att ni bestämmer vem som ska driva in-
tervjun i vilket läge. Efter intervjun är 
det av yttersta vikt att de som intervjuat 
inte pratar med varandra om den sökan-
de innan de gjort sina respektive bedöm-
ningar.

Det finns flera skäl till att noggrant 
förbereda vilka frågor du ska ställa. Om 
du inte ställer samma frågor till alla kan-
didater kommer du att styras av kandi-
daten och inte av vad du vill få reda på. 
Detta gäller även mycket erfarna inter-
vjuare.

Rekryteringsprocessen

En bra rekrytering utgår från den sökandes tidigare prestationer för att göra en prognos av framtida prestationer.

ledarskap

”Om ni är två som 
intervjuar samtidigt är 
det viktigt att komma 
överens om upplägget 
i förväg.”
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Intervjua fram det konkreta

I rekryteringssammanhang finns flera 
olika metoder. Den enklaste tekniken 
när man formulerar frågor är STAR 
som står för Situation, Task, Action och 
Result. 

Tekniken kan användas exempelvis 
när du vill få information om någon av 
de i kravprofilen beskrivna kompeten-
serna. Be den sökande beskriva en situa-
tion, vilken uppgift personen hade, vilka 
åtgärder som personen gjorde och vad 
blev resultatet.

Säkerställ att personen svarar utifrån 
vad han eller hon själv har åstadkommit 
inte vad företaget eller avdelningen 
gjort.

Om den kompetens du ska bedöma 
handlar om att kunna hantera konflikter, 
kan du till exempel fråga: Berätta om 
den senaste större konflikten du varit in-
blandad i. Vad var bakgrunden? Vad 
gjorde du? Vad blev resultatet?

Som ovan intervjuare kan det kännas 
svårt och ovant att tvinga fram konkre-
ta situationer. Men detta är själva kärnan 
i intervjun och det som ger absolut bäst 
vägledning för dig när du ska välja kan-
didat för tjänsten. Ge inte upp! Tvinga 
fram konkreta exempel. Ge den tid som 
den intervjuade behöver! 

En förutsättning för att göra en bra 
bedömning är att du kommer ihåg vad 

som har sagts under intervjun. Den enk-
laste minneshjälpen är att du antecknar 
under intervjun. Det ger dig möjlighet 
att gå till dina anteckningar och se vad 
personen svarade på dina frågor. 

I början kan detta kännas obekvämt, 
och svårt att hinna med. Du kan känna 
det som att flytet i intervjun störs och 
att du alltför tydligt visar den sökande 
att du gör en bedömning under inter-
vjun. Var inte rädd för de pauser som 
uppstår för att du ska hinna anteckna 
färdigt. Pauser ger den sökande tid att 
fundera och reflektera, vilket de flesta 
uppskattar. 

För att avdramatisera det hela kan du 
inleda intervjun med att säga: ”Jag kom-
mer att skriva ner det som sägs under 
intervjun för att ha ett bra underlag ef-
teråt.” Anteckna enbart det som sägs un-
der intervjun och undvik att skriva ner 
bedömningar redan här. Håll dig orda-
grant till det som sägs.

Det är i inledningsskedet intervjuns 
inriktning och flyt avgörs. Tänk på att 
det är du som styr intervjun, men gör 
det genom att visa riktningen och inte 
genom att prata för mycket. 

Börja med att berätta om hur du har 
tänkt lägga upp intervjun. Berätta sedan 
för den du intervjuar att du vill veta mer 
om hans eller hennes bakgrund. Här gäl-
ler det att kunna styra ganska hårt som 

intervjuare om berättelsen drar iväg i 
riktningar som inte är relevanta för tjäns-
ten. 

Efter levnadsbeskrivningen är det 
dags att gå igenom de kompetenser som 
ska bedömas. Gå noga igenom alla kom-
petenser du ska bedöma och använd 
STAR-metoden för att få fram konkreta 
situationer. Gå mot slutet av intervjun 
igenom alla anteckningar och kontrol-
lera så att alla frågetecken har rätats ut 
innan du avslutar intervjun. 

Berätta till slut för kandidaten vad 
nästa steg kommer att bli och hur pro-
cessen ser ut framöver.

Intervjuareffekter 

Ett viktigt verktyg för att säkerställa 
en rättvis bedömning av den sökande 
är självkännedom. Det vill säga att du 
som intervjuare förstår dig på dig själv 
och är medveten om hur du påverkar 
andra människor. 

Vi påverkar varandra hela tiden ge-
nom vårt sätt att vara. Detta gäller gi-
vetvis även i intervjusituationen. För att 
undvika att din egen person stör bedöm-
ningen av kandidaterna är det viktigt att 
vara medveten om vilka så kallade inter-
vjuareffekter som kan uppkomma. Bara 
genom att vara medveten om intervjuar-
effekterna kan man minska dem. Det går 
aldrig att få bort dem helt eftersom vi 

1,0 Perfekt förutsägande av personens prestation

0.65 Assessment Center

0,55 Kompetensbaserad intervju

0,45 Färdighetstest

0.40 Personlighetstest

0.35 Strukturerade intervjuer

0,15 Typiska anställningsintervjuer

0,10 Utbildningskvalifikationer

0,0 Slumpen

Olika urvalsmetoders validitet

Forskningen visar att olika metoder 

har olika värde när man ska bedöma en 

persons framtida prestationer. Den mest 

träffsäkra metoden, assessment center, 

är en kombination av intervju, personlig-

hetstest, färdighetstest och simulerings-

övningar. Mest slående är skillnaderna 

mellan typiska intervjuer, strukturerade 

intervjuer och kompetensbaserade 

intervjuer.

Källa: Kompetensbaserad rekrytering, 

intervjuteknik och testning av Malin 

Lindelöw Danielsson

”Tänk på att företagets sätt att hantera 
ansökningshandlingar är ett ansikte utåt 
mot den så kallade kompetensmarknaden.” 



 särtryck ur pharma industry nr 6 08   5
6   pharma industry nr 2 –06

trots allt är människor och inte robotar. 
Några av de intervjuareffekter man 

brukar tala om är:

Haloeffekten  Man låter en bedömning 
av en egenskap eller dylikt genomsyra 
den sammantagna bedömningen. Ex-
empelvis en person som kommer för 
sent till en intervju riskerar att bedöm-
ningen ”slarver” genomsyrar den totala 
bedömningen.

Likhetseffekten  Man övervärderar den 
sökande därför att denne har en likartad 
bakgrund som man själv. Har den sö-
kande samma utbildningsgrund är ris-
ken stor att intervjuaren inte på samma 
sätt som med övriga sökande kritiskt 
granskar personen.

Talar för mycket  Den som intervjuar 
talar helt enkelt för mycket själv och är 
inte tillräckligt lyhörd och lyssnade. 

Sinnestillstånd  Man låter sitt egna 
sinnestillstånd påverka intervjusitua-
tionen. Har man grälat med sin partner 
hemma på morgonen kanske inte da-
gens första intervju genomförs i en helt 
neutral anda.

Ta referenser på ett fåtal

Vår rekommendation är att ta referenser 
sent i processen och på ett fåtal kandida-
ter. Av respekt för alla inblandade, både 
sökande och de som ger referenser, skall 
man försöka att inte ta referenser på allt 
för många kandidater, däremot många 
referenser på få kandidater. 

Be att få prata med personer som fun-
nits omkring den sökande, tänk 360 gra-
der! Gärna tidigare chefer, kollegor, un-
derställda. Även andra intressenter kan 
vara aktuella; fackliga representanter, 
kunder och så vidare. 

Ta bara referenser hos de personer som 
den sökande har uppgivit men tänk på 
att du själv kan föreslå personer, som du 
ber den sökande vidtala.

”Som man ropar får man svar” brukar 
det ju heta och det gäller verkligen vid 
referenstagning. De flesta av oss har nog 
betydligt lättare för att undanhålla in-
formation än att ljuga på direkta frågor. 
Detta sammantaget gör det viktigt att 
ställa direkta och konkreta frågor. Precis 
som vid intervjuer bör du iordningsstäl-
la ett frågebatteri frågor som du ställer 
till samtliga referenter. 

Till skillnad från intervjuguiden som 
är specifik för varje befattning så är re-
ferensguiden unik för varje person. Här 
gäller det att fråga om saker kopplade 
till just den personen och till frågeställ-
ningar ni har efter att ha intervjuat och 
eventuellt testat den personen. 

Här finns också skäl att använda fler 
slutna frågor som har till syfte att be-
kräfta eller dementera några av era egna 
iakttagelser. Precis som vid intervjun är 
det vid referenstagning lämpligt att frå-
ga efter faktiska händelser och prestatio-
ner.

Vi brukar använda oss av en kombi-
nation av frågor och motsatsord när vi 
tar referenser. Eftersom referenterna ofta 
är personer som inte har som daglig syss-
la att beskriva och bedöma andra perso-
ner kan man ibland behöva hjälpa dem 
på traven. 

Detta kan man göra genom att an-
vända motsatsord. Motsatsorden ska för-
stås vara kopplade till kravprofilen. Ex-
empel på motsatsord är: operativ eller 
strategisk, förvaltare eller förnyare, indi-
vidualist eller teamorienterad, stresstålig 
eller stresskänslig, tydlig eller otydlig, 
detaljorienterad eller helhetsorienterad. 

Det finns mängder med motsatsord 
man kan använda och det är bara krea-

”Tänk på att det är 
du som styr inter-
vjun, men gör det 
genom att visa rikt-
ningen och inte ge-
nom att prata för 
mycket.”

ledarskap
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igenom alla anteckningar och kontrol-
lera så att alla frågetecken har rätats ut 
innan du avslutar intervjun. 

Berätta till slut för kandidaten vad 
nästa steg kommer att bli och hur pro-
cessen ser ut framöver.

Intervjuareffekter 

Ett viktigt verktyg för att säkerställa 
en rättvis bedömning av den sökande 
är självkännedom. Det vill säga att du 
som intervjuare förstår dig på dig själv 
och är medveten om hur du påverkar 
andra människor. 

Vi påverkar varandra hela tiden ge-
nom vårt sätt att vara. Detta gäller gi-
vetvis även i intervjusituationen. För att 
undvika att din egen person stör bedöm-
ningen av kandidaterna är det viktigt att 
vara medveten om vilka så kallade inter-
vjuareffekter som kan uppkomma. Bara 
genom att vara medveten om intervjuar-
effekterna kan man minska dem. Det går 
aldrig att få bort dem helt eftersom vi 

1,0 Perfekt förutsägande av personens prestation

0.65 Assessment Center

0,55 Kompetensbaserad intervju

0,45 Färdighetstest

0.40 Personlighetstest

0.35 Strukturerade intervjuer

0,15 Typiska anställningsintervjuer

0,10 Utbildningskvalifikationer

0,0 Slumpen

Olika urvalsmetoders validitet

Forskningen visar att olika metoder 

har olika värde när man ska bedöma en 

persons framtida prestationer. Den mest 

träffsäkra metoden, assessment center, 

är en kombination av intervju, personlig-

hetstest, färdighetstest och simulerings-

övningar. Mest slående är skillnaderna 

mellan typiska intervjuer, strukturerade 

intervjuer och kompetensbaserade 

intervjuer.

Källa: Kompetensbaserad rekrytering, 

intervjuteknik och testning av Malin 

Lindelöw Danielsson

”Tänk på att företagets sätt att hantera 
ansökningshandlingar är ett ansikte utåt 
mot den så kallade kompetensmarknaden.” 
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tiviteten som sätter gräns. Vi brukar be 
referenten beskriva den sökande utifrån 
de valda motsatsorden. Det är särskilt 
intressant att höra referenterna beskriva 
personen utifrån de situationer där han/
hon uppvisar de olika beteendena.

Vi använder med fördel bedömnings-
skalor när det är dags att utvärdera de 
slutliga kandidaterna. Du kan använda 
två typer av skalor. 

Den första är ”Kandidaterna i relation 
till kriterierna”. Utgå då från kriterierna 
i kravprofilen och bedöm hur väl de oli-
ka kandidaterna uppfyller dessa. Använd 
till exempel en femgradig skala där ett 
står för ”saknar helt” och fem för ”uppfyl-
ler till 100 procent”.  

Den andra typen av skala är ”Kandi-
daterna i relation till varandra”. Här gäl-
ler det att bedöma vem av kandidaterna 
som bäst uppfyller varje enskilt kriteri-
um och på så sätt se vem som är mest 
lämpad att erbjudas tjänsten. 

Utvärderingen med hjälp av bedöm-
ningsskalor görs lämpligen tillsammans 
med alla dem som har träffat kandida-
terna.

Påverka din mångfald 

Under hela rekryteringsprocessen är 
det viktigt att ta hänsyn till mångfal-
den inom företaget. Det är nu du har 
möjlighet att påverka och förändra den 
sammansättning av personer som finns 
i dag. 

Om du enbart utgår från den person 
som tidigare innehaft posten vid en er-
sättningsrekrytering, kommer du att 
missa möjlighet till ny dynamik och ut-
veckling. Det är också stor risk för att du 
(kanske omedvetet) använder dig av olag-
lig diskriminering. Det är till exempel 
förbjudet att ta upp kriterier i kravpro-
filen som rör stabila familjeförhållanden 
om man med detta menar att den sö-
kande ska ha en stabil heterosexuell re-
lation. Det är förbjudet att kräva flytan-
de svenska om detta inte är ett absolut 
och nödvändigt krav för att man ska kla-
ra av arbetsuppgifterna. 

Det här viktiga området kommer vi 
att behandla närmare i en separat artikel 
i den här serien!

Det finns delar inom rekryteringsom-
rådet som vi har valt att lägga utanför 
den här artikeln, till exempel MBL-för-
handlingar vid chefstillsättningar och 
tester. Förhandlingar kommer vi att be-

handla i kapitlet arbetsrätt i den här se-
rien. För dig som vill få reda på mer om 
vad som är nytt inom testområdet kan 
vi hänvisa till Stiftelsen för Tillämpad 
Psykologis hemsida, www.stp.psyko-
logforbundet.se eller Hunter Mabons 
bok Arbetspsykologisk testning.

Litteraturtips
Kompetensbaserad rekrytering, intervjuteknik 
och testning av Malin Lindelöw Danielsson.

Intervjuteknik vid urval av Åsa-Mia Fellinger.

Rekrytera rätt – intervjuteknik och urval 
av Nils Hallén.

Arbetspsykologisk testning av Hunter Mabon.
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 ledarskapskonsult, Almitra
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SaMManFattning

avslutningsvis vill vi lyfta fram några 

forskningsrön från bland annat Chris-

tina Clifordsons avhandling. Cliford-

son skrev 2001 en avhandling vid gö-

teborgsuniversitet som heter asses-

sing empathy: Mesurement characte-

ristics and interviewer effects.

• Kravprofil med ett antal bedömnings-

bara kriterier är nödvändigt.

• Ju mer struktur på intervjuerna desto 

bättre utfall.

• Fråga om faktiska snarare än hypo-

tetiska situationer.

• Säkerställ att du får jämförbar infor-

mation från alla kandidater (ställ sam-

ma frågor till alla).

• Ha en tydlig uppdelning mellan att ge 

information om företaget och tjänsten 

och att få information om kandidaten. 

i de ideala av världar skall detta ske 

vid två olika tillfällen men det är ofta 

kanske inte möjligt.

• För att minimera riskerna för intervju-

areffekter är det bäst med två intervju-

are som intervjuar vid olika tillfällen, 

men utifrån samma frågor.

• använd bedömningsskalor och be-

döm varje kriterium för sig och gör inte 

bara en helhetsbedömning.

• att som intervjuare träna sig i inter-

vjuteknik med jämna mellanrum är vik-

tigt.

”Vår rekommenda-
tion är att ta referen-
ser sent i processen 
och på ett fåtal kan-
didater.”


