
Vem passar bäst? 
Och hur hittar du 
rätt person? 
Många felrekryteringar beror snarare på ogenomtänkt förberedelsearbete, 
än olämplig intervjuteknik. Genom att arbeta systematiskt minskar risken 
för felrekrytering

Arbetsordning
• Definiera kravprofilen ordentligt.

• Gör en strukturerad intervju.

• Jämför kandidater utifrån tjänsten.

• Undvik godtyckliga antaganden.

Ärlighet varar längst
Formulera en ärlig bild av arbetsplatsen och vad som för-
väntas av kandidaten. Ingen medarbetare tjänar på att 
hamna på fel plats med fel arbetsuppgifter. Det är en dyr-
köpt lärdom att långsamt inse misstaget, säga upp sig eller 
säga upp någon, ta adjö. Den negativa erfarenheten kostar 

både pengar och energi. Det gäller såväl verksamhet som 
personen som felrekryterats.

Kompetens och företagskultur behöver 
fungera tillsammans 
Företaget måste identifiera vad som behövs för att utföra 
arbetet. Det är en fördel att arbeta med urvalsprocessen 
utan att stirra sig blind på cv. Bedöm i stället kandidaternas 
förmåga att utföra jobbet utifrån deras kompetens och er-
farenheter. Låt inte fördomar, myter eller stereotypa upp-
fattningar påverka ditt beslut. Dokumentera gärna dina be-
slutsunderlag för att ge feedback till sökande.
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Bias innebär att vara partisk, det vill säga en persons sätt att 
värdera och reagera på omvärlden utifrån sina personliga 
erfarenheter. Bias är en tankehandling – en aktiv värdering 
av situationer, personer eller grupper som utgår från vår 
egen världssyn. Det är en grund för exempelvis förutfattade 
meningar, ideologier och preferenser. Genom kulturell bias 
rättfärdigar individer sina åsikter, handlingar och sitt ansvar.
Oftast är vi inte medvetna om bias och att det färgar våra 
uppfattningar om omvärlden. 
 Biasen kan antingen vara explicit (öppen) eller implicit 

Objektiv process och anonymisering
Forskning visar att ett objektivt tillvägagångssätt och en 
strukturerad process leder till bättre anställningsbeslut. 
Börja med en urvalsprocess som ser likadan ut för samtliga 
kandidater. Använd samma kriterier, test och intervjufrågor 
för alla. Använd ett enkelt utvärderingssystem vid varje steg 
i processen. Genom att varje kandidat får exakt samma  
förutsättningar blir det lättare att se hur de skiljer sig från 
varandra.

Inför anställningsintervju
Planera intervjuprocessen utifrån det arbete som faktiskt ska 
utföras. Formulera gemensamma intervjufrågor för samtliga 
kandidater. Fokusera på de färdigheter och förmågor som 
behövs för jobbet. Identifiera och undvik osakliga frågor.

Genomföra intervjun
Alla sökande ska få samma möjligheter att förklara varför 
de är den bästa personen för jobbet. Bemöt personen på ett 
öppet och inkluderande sätt. Försök att förbise beteende, 
kroppsspråk eller klädsel 

Se upp för osakliga frågor
Det finns inga frågor som är olagliga att ställa. Däremot 
finns det svar på frågor som du inte får använda dig av i re-

(dold). Båda varianterna kan i viss mån förändras genom  
utbildning, ändrade livsförhållanden och nya erfarenheter.

Att bryta normer på ett bra sätt
Alla har normer och fördomar som präglar deras möten 
med omvärlden. Detsamma gäller arbetsplatser. Genom att 
identifiera företagets normer kan du förändra både ditt eget 
och organisationens sätt att kategorisera människor. Det 
hjälper dig att vara en inkluderande ledare, och öppen för 
olika sidor hos människor du möter.

Anonym rekrytering gav fler  
kvinnliga musiker
På 1970-talet och 1980-talet började symfoniorkestrar att 
använda anonyma auditions där kandidaterna spelade dolda 
bakom skärmar för en jury. Forskning visade att chanserna att 
en kvinna gick vidare i rekryteringen ökade med 50 procent. 
Genom att anonymisera ansökningsprocessen blir det lättare 
att undvika bias.

kryteringsprocessen. Tillexempel: Är du gravid? Eventuellt 
svar på den frågor får inte ha någon betydelse för anställ-
ningsprocessen, för om det har det i form av ett missgyn-
nande är det diskriminering. Med andra ord finns det frågor 
du inte bör ställa i en intervju. Försök att arbeta med öppna 
frågor så att du bjuder in kandidaten till samtal.

Exempel på specifika och relevanta frågor är:

•  Berätta om en tid då du gjorde X eller stötte på Y. Vad 
hände? Hur hanterade du det?

• Vad skulle du göra om scenario Z inträffade?

• Vad innebär framgång för dig?

•  Vilka unika erfarenheter och perspektiv kan du bidra med?

#1 – Bias

#2 – Urvalsprocess

#3 – Anställningsintervju
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Kompletterande information om kandidaten kan du få  
genom: 

• Referenser

• Medicinska undersökningar

• Psykologiska test och lämplighetsprov

• Utdrag ur belastningsregister

Den kompletterande informationen utformas självklart utifrån 
behov och tjänstens innehåll. Att begära utdrag ur register 
är inte alltid okontroversiellt och bör endast användas när 
det är nödvändigt utifrån de specifika arbetsuppgifterna. 
 När du kontaktar referenser bör du ha ett relevant fråge-
formulär för att få optimala svar. Frågorna och svaren ska 

Kommunicera tydligt och frekvent med alla kandidater under 
hela processen. Målet är att även de kandidater som inte är 
aktuella för ett jobb just nu, tycker om ditt företag så mycket 
att de talar gott om dig i framtiden. Ge tydliga och begripliga 
besked till de kandidater som inte lyckades den här gången. 

handla om kandidatens kunskaper och erfarenheter. 
Dubbelkolla även att kandidaten har nödvändiga behörig-
heter som till exempel legitimation eller andra verifikationer. 

Validering
En strukturerad validering gör att kandidater som saknar 
”rätt bakgrund” eller cv kan visa att de har de kvalifikationer 
som krävs för tjänsten. 
 Validering är en process för strukturerad bedömning, 
värdering och dokumentation. Resultatet av valideringen 
bevisar yrkespersoners kunskaper och kompetens. Allt lä-
rande genom livet blir synligt oavsett hur, var och när det 
förvärvats. Det blir möjligt att jämföra kvalifikationer från 
studier och arbetsliv, både nationellt och internationellt.

Ge konstruktiv återkoppling kring urvalskriterierna i förhål-
lande till deras kompetens. 
 Spara dina anteckningar om samtliga kandidater, de kan 
komma till användning i framtiden. Skriv ned skälen till dina 
beslut. 

#4 – Kompletterande information efter intervju

#5 – Tydlig kommunikation i hela processen
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