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Second opinion
– en metod vid rekrytering och urval
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Det är inte alltid lätt att bedöma personen bakom den arbetssökande kandidaten. Två människor ser 
inte nödvändigtvis samma sak och ofta är bedömningen färgad av den som gör den. Därför är det 
bra med en ”second opinion” av någon utanför den egna organisationen,   skriver ledarskapskonsul-
terna Gunilla Andersson och Kajsa Heinerwall. 

Hur kan vi bedöma andra rätt 
och rättvist? Är det möjligt? 

Det är viktigt att ha klart 
för sig att vi gör varje bedömning med 
färgade glasögon. Den är färgad av vem 
vi är, våra upplevelser, utbildning och 
erfarenheter – både positiva och negati-
va – i vårt liv och arbetsliv så här långt. 
Det innebär sålunda att två människor 
inte nödvändigtvis bedömer en kandi-
dat likadant. 

Vi ska också ha klart för oss att en be-
dömning inte kan vara hela sanningen, 
då den till viss del också kan säga en del 
om den som bedömer. Kunskapen om 
detta gör att flera företag i dag anlitar 
konsulter för att genom så kallad second 
opinion kvalitetssäkra sin bedömning av 
kandidater till en viss position. 

Det gäller att i möjligaste mån ta av 
sig sina ”glasögon” och så neutralt som 
möjligt göra en bedömning.  

Tydlig kravprofil behövs
För att kunna göra en second opinion 
krävs att det finns en väl utarbetad krav-
profil där det tydligt framgår vilken ut-
bildningsnivå och vilka erfarenheter 
kandidaterna ska ha, men också vilka 
kompetenser eller egenskaper som är 
viktigast. Dessa måste vara definierade, 
så att alla bedömare har en gemensam 
syn på vad kompetenserna eller egenska-
perna står för.

Utifrån kravprofilen utarbetas sedan 
en intervjuguide med frågor kopplade 
till kravprofilen. Frågorna skall utfor-
mas så att de konsekvent ger oss infor-
mation om vad kandidaten har åstad-
kommit tidigare i sin karriär. På så sätt 
kan en prognos ställas om framtida pre-
stationer och även en bedömning av hur 

väl kandidaten använder sina egenskaper 
och kompetenser. 

Det finns olika typer av metoder att 
använda när intervjuerna genomförs. 
Bland annat den så kallade STAR-tekni-
ken. STAR står för situation, task (upp-
gift), action (åtgärder) och resultat. Det 
innebär att man ber kandidaten beskriva 
en situation, kopplad till den egenskap 
eller kompetens man vill undersöka, vil-
ken hans/hennes uppgift var, vad han/
hon vidtog för åtgärder och vad resul-
tatet blev.

Som ett bra komplement vid second 
opinion kan man använda personlighets-
tester. Det finns ett flertal olika varian-
ter. De två vi rekommenderar är OPQ 
och Hjulet. Dessa tester är så kallade 
självskattningsinstrument, det vill säga 
resultatet bygger på kandidatens egna 
svar. 

Det är en stor fördel med att använ-

da den här typen av tester som under-
lag till intervjuerna. Dessa blir betyd-
ligt mycket djupare och ofta resulterar 
testet i synnerligen bra diskussioner om 
personernas styrkor och svagheter eller 
utvecklingsområden. Som avslutning 
bör kandidaten få en sammanfattning 
av resultatet av testerna och av diskus-
sionerna man haft under intervjun.

OPQ32 (occupational personality 
questionnaire) är ett personlighetsfor-

mulär för användning i arbetslivet. Det 
ger en djupgående information om 32 
personliga egenskaper som bedöms vara 
viktigast i yrkeslivet. I rapporten är de 
32 egenskaperna grupperade i tre områ-
den: relationer, tankesätt och emotioner. 
Teoribasen för OPQ är ”the big five” eller 
på svenska femfaktormodellen. Norm-
gruppen som det individuella resultatet 
jämförs med är chefer och specialister 
verksamma i Sverige. 

1984 lanserades den första versionen 
av OPQ och i dag anses det vara ett av 
världens mest använda personlighets-
formulär. OPQ32 finns på ett 30-tal 
språk. 

Testet kan göras på nätet och kandi-
daterna får ta ställning till en rad på-
ståenden. Resultatet går intervjuare och 
kandidat igenom tillsammans och kan-
didaten ges möjlighet att kommentera 
sitt resultat.

Hjulet-metoden är underlag till ana-
lys av individer och grupper. Till skill-
nad från andra metoder använder det ett 
så kallat öppet frågeformulär. 

Genom Hjulet får man en analys och 
ett underlag för diskussion kring vad 
som döljer sig bakom olika attityder och 
värderingar och metoden visar hur olika 
människor hanterar och anpassar sig till 
olika situationer. Den fångar också vad 
som driver varje människa och ger en 

”Som ett bra komplement vid second 
opinion kan man använda personlig-
hetstester.”
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klar bild av starka och svaga sidor och vi-
sar utvecklingspotentialen i förhållande till 
omgivningens krav.

Det är inte ovanligt att samma situation 
kan tolkas helt olika av olika personer.

Lite förenklat brukar man säga att denna 
tolkning innehåller tre olika nivåer: Tänka 
– Känna – Göra. På vilket sätt dessa tre 
samverkar bestämmer hur vi agerar i en si-
tuation.

Med hjälp av Hjulet erhålls underlag för 
diskussion kring hur/om olika individer för-
står vad de ska göra, hur motiverade de är 
och med vilken kraft de agerar i olika si-
tuationer.

Återkoppling till chefen
Man bör av konsulten få en muntlig åter-
koppling till den ansvarige chefen. Ofta är 
konsulten även med och leder diskussioner 
under så kallade bedömningsmöten. Det 
vill säga möten där alla som deltagit i inter-
vjuerna delar med sig av sina intryck. Kon-
sulten gör då en bedömning av kandida-
terna utifrån kravprofilen samtidigt som vi 
bedömer vem som allra bäst förutses kunna 
klara av arbetet.

Konsultens uppgift är att genom en se-
cond opinion bringa klarhet i hur kandida-
ten agerar och bidrar i olika arbetssituatio-
ner som är relevanta för befattningen och 
kravprofilen. 

”För att kunna göra en 
second opinion krävs att det finns 
en väl utarbetad kravprofil.”

Gunilla anderSSon 
ledarskapskonsult, almitra

gunilla.andersson@almitra.se

KajSa Heinerwall
ledarskapskonsult, Kajsa Heinerwall aB

kajsa@heinerwall.com 

Läs mer om rekrytering och tester 

Kompetensbaserad personalstrategi av Malin Lindelöw 
och Arbetsanalys och personbedömning av Kahlke och 
Schmidt är de två bästa böckerna på svenska inom områ-
det rekrytering. 

Konsten att bedöma människor av Kjell Ekstam är en lite 
annorlunda och mycket tänkvärd bok som handlar rent    
allmänt om hur vi bedömer andra människor.

Arbetspsykologisk testning av Hunter Mabon är en nöd-
vändighet om man ska lära sig mer om tester i arbetslivet.

Förberedelse för chefen

Det här bör du som chef tänka på om du ska använda  
konsulter för second opinion:

•   Ha en detaljerad kravprofil som underlag i rekryteringen.
•   Fundera på om det är speciella frågeställningar som du 

vill ha hjälp att bedöma.
•   Fråga konsulterna vilken metod de använder när de  

intervjuar.
•  Fråga vilka tester konsulterna använder och säkerställ att 

det är väl etablerade tester.
•  Fråga på vilket sätt återkopplingen kommer att ske.


