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GUIDE

 

Effektiva och lyckade rekryteringar  
– tillsammans

Hur kan vi tillsammans åstadkomma en lyckad rekryterings- 
process? Som de flesta utan tvekan redan vet, är rekryteringar  
en av organisationens absoluta nyckelfrågor.

 
Orsaker till detta är bl.a. följande:

• Felrekryteringar är kostsamma, medan lyckade rekryteringar är lönsamma.

• Främjandet av organisationens dyrbaraste och mest avgörande resurs, det vill  
säga människorna, börjar redan innan de är inne i organisationen.

• Det är en förutsättning för att lyckas med verksamheten i stort och för att  
utvecklas som organisation.

Detta lär man sig redan i skolbänken. Om man dessutom har gjort en riktig felrekrytering någon gång så 
glömmer man aldrig hur dyrt och tidskrävande det är. På samma sätt lär man sig av lyckade rekryteringar 
vilken boost det ger organisationen när den valda kandidatens profil matchar kravprofilen och introduk-
tionen till organisationen fungerar både operativt och kulturellt.

Vår erfarenhet visar på att lyckade rekryteringar till största delen hänger på en tydlig och välbeprövad 
process. Utan en process riskerar rekryteringar att bli väldigt tidskrävande utan att ge det förväntade 
resultatet.

Utmaningar vid rekrytering

En grundregel för att en rekryteringsprocess ska bli lyckad är att den genomförs professionellt och inte 
ad-hoc. Naturligtvis kan man ha tur någon gång, men sannolikheten för att lyckas är betydligt högre om 
man följer en genomtänkt och beprövad process. Samtidigt är vi alla medvetna om att när ett behov av 
att rekrytera uppstår i organisationen, är det oftast både akut och avgörande att hitta ny och kompetent 
personal. Det här gäller speciellt om det är frågan om chefspositioner eller andra strategiska nyckelpo-
sitioner. 

Ett akut och avgörande behov uppstår ofta på grund av den snabba förändring som sker i den omgivning 
organisationen är verksam i, och beror på faktorer som det inte är möjligt för organisationen att påverka. 
I en sådan situation kan en eller flera av följande utmaningar uppstå:
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• Organisationen vet inte riktigt vad de behöver för kompetens, bara att de behöver ny/mer 
kompetens.

• Organisationen vet vad de behöver för kompetens, men vet inte var de ska hitta den/hur de 
ska attrahera den.

• Det finns ingen i organisationen som planerat att avlägga den tid en professionellt utförd re-
kryteringsprocess tar.

• Alla ovannämnda faktorer medför risken att rekryteringsprocessens kvalitet lider.

  

Rekryteringsprocessen – hur vi jobbar

Som redan nämndes kan en tydlig och välbeprövad process hjälpa oss övervinna dessa utmaningar och 
säkerställa önskat resultat. Nedan följer ett exempel på hur en rekryteringsprocess kan se ut och den vi 
följer är i sig inte komplicerad och de flesta HR-chefer och andra rekryterande chefer brukar känna igen 
sig i den. I korthet ser den ut som följer:

 
 1) FRAMTAGANDE AV KRAVPROFIL

Behovet av att rekrytera beror på en identifierad brist i kompetens och resurs. Orsaken kan vara 
t.ex. tillväxt, identifierade kompetensgap eller att personer lämnat organisationen. Oavsett orsak 
så är det mycket viktigt att definiera vilken typ av kompetens som behövs. Detta görs med hjälp av 
en kravprofil. Kravprofil är inte samma sak som arbetsbeskrivning utan avser de kompetenser och 
erfarenheter en person behöver för att klara av arbetsbeskrivningen.

 
 2) KANDIDATSÖKNING

Kandidater kan sökas öppet via annonser och/eller via direktsökning (även känt som executive se-
arch eller headhunting). I de nordiska länderna ser vi att LinkedIn fungerar bättre och bättre som 
öppen annonseringskanal. Annonser i tryckta medier används också, men mer som ”employer 
branding”, d.v.s. man vill visa att man finns, växer, och söker nyckelpersoner till organisationen. 
Direktsökning är både effektivt och ibland nödvändigt eftersom det finns personer som helt enkelt 
inte självmant kommer att svara på en rekryteringsannons utan nästan förväntar sig att bli kontak-
tade.

 
 3) URVAL

Urvalet består oftast i att gå från en så kallad ”long list”, till en ”short list” till finalkandidater. För varje 
steg görs en noggrannare utvärdering. Vi försöker att skapa en så tydlig och sann bild av kandidater-
na som möjligt genom att använda olika verktyg och flera bedömare (interbedömarreliabilitet). Till 
verktygen hör bl.a. CV-screening, intervjuer, tester och referenstagning.

 
 4) REKOMMENDATION OCH VAL

I vår roll som konsulter slutar oftast rekryteringsprocessen i och med att vi överlämnar slutrapporter 
på två eller tre finalkandidater. Det är sedan upp till den anställande organisationen att göra sitt val.

Detta betyder dock inte att vårt arbete är klart. Uppgifter som hör till rekryteringsprocessen kvarstår 
t.ex. feedback till kandidater som inte blev valda, uppföljning med vald kandidat efter en tid i jobbet, 
med mera.
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Komplett sök- och utvärderingsprocess

Vilka är fördelarna med att använda en extern resurs i rekryteringar?

Många organisationer har en HR-chef och ibland även andra chefer med rekryteringsansvar. Vår erfa-
renhet är att även om beställaren är en erfaren rekryterare så upplever den att det finns ett värde i att ta 
hjälp av externa resurser. Ett par av fördelarna med att använda en extern resurs är de följande:

• Tidseffektivitet. Att rekrytera tar tid. Att söka kandidater och upprätthålla kontakten med 
dem, samla in CV:n, planera och genomföra intervjuer, o.s.v. är mycket tids- och resurskrä-
vande. Genom att använda en extern resurs för allt detta kan HR-chefen eller VD:n fokusera 
på andra saker.

• Processen och projektledning. Genom att använda en extern resurs säkerställer beställaren 
att det finns en ansvarig projektledare, som både administrerar och genomför alla steg i pro-
cessen enligt beslutad tidsplan.

• Kompetens och verktyg. Det är en självklarhet som ändå behöver nämnas. Genom att dagli-
gen arbeta med rekrytering och genom att ha valt ut specifika verktyg och använda en beprö-
vad process innehar rekryteringskonsulter just den kompetens och de verktyg som behövs 
för att tillsammans med kunden åstadkomma lyckade rekryteringar.

Hur rekryterar man rätt personer till rätt position?
 
Människorna är ett företags viktigaste resurs

Tar man bort människorna ur en organisation så finns ingenting kvar. Även den mest moderna och au-
tomatiserade organisationen man kan föreställa sig behöver människor för att åtminstone sätta upp mål 
och bestämma hur målen ska nås. I de flesta organisationer är det dessutom människor som utför en 
stor del av arbetet och till största delen påverkar hur bra verksamheten går. Människor är med andra ord 
helt kritiska för alla organisationers framgång.

Hur görs en lyckad rekrytering?

Vi på A-zeta Consulting tror på vikten av att välja rätt personer, säkerställa att personer jobbar på rätt 
nivå i organisationen och med rätta saker, samt stötta personer i deras kontinuerliga utveckling.

För att lyckas med våra rekryteringsuppdrag kombinerar vi vår tro på människans vilja och förmåga att 
utvecklas tillsammans med empiriskt stödda arbetspsykologiska test. Vi har med andra ord en i grunden 
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positiv människosyn som lägger grunden för vårt arbete. Genom att arbeta med objektiva och empiriska 
metoder säkerställer vi att subjektiva och icke-empiriska tyckanden och åsikter inte fördunklar våra om-
dömen eller leder oss till felaktiga val, slutsatser eller rekommendationer.

Våra kunder använder oss i rekryterings-, ledarskapsutvärderings- och andra personfrågor eftersom vi

• tillför expertis

• bidrar med ett externt och objektivt perspektiv

• möjliggör effektivt resursutnyttjande (kundorganisationens resurser sätter inte  
tid på fel saker).

  
 

Intervjusituationer  
– vad är viktigt att tänka på som intervjuare?
 
Syftet med att genomföra en intervju är att samla högkvalitativ information av någon, t.ex. på en arbets-
intervju. För att lyckas med en intervju är det viktigt att man

1.  vet hur man skapar kontakt med personen som ska intervjuas

2.  att man skapar en lämplig situation och plats för att genomföra intervjun 

3. att man vet hur man på bästa sätt samlar in högkvalitativ information. 

Hur skapar man kontakt med personen som intervjuas?

För att man ska kunna skapa kontakt med en annan person är det viktigt att man är medveten om hur 
olika människor kommunicerar och uppfattar information. Det är en speciell upplevelse att känna att 
man verkligen känna att man ”connectar”, och de flesta människor har säkerligen någon gång upplevt 
det. Det faktum att vissa människor synkar utmärkt, beror på att de på ett djupare plan fungerar på lik-
nande sätt. I dessa stunder kan information fritt spridas. 

Men hur når man denna nivå och hur förstår man sig på olika människor? Vi har alla olika sätt att hantera 
information. Vår personliga stil speglas av vår personlighet och talang, t.ex. är en del personer introverta 
medans andra är extroverta. En av de viktigaste aspekterna när det kommer till kommunikation är att vi 
har olika sätt att använda våra sinnen för att uppfatta information. T.ex. vill en del höra någon berätta 
om ett problem, en annan vill se bilder av problemet och en tredje vill läsa om det. Vi har alltså olika sätt 
att uppfatta och ta till oss information. Vilket samtidigt betyder att vi har olika sätt för att hantera infor-
mation – vilket är viktigt när det gäller förståelsen för hur man skapar kontakt– det faktum att människor 
uppfattar verkligheten på olika sätt. Varje individ skapar sin egen representation av verkligheten. Duktiga 
kommunikatörer använder därmed ett varierat språk, där man snabbt kan förstå sig på de olika repre-
sentationerna av verkligheter. Det är därför viktigt som intervjuare att man aktivt lyssnar och lägger 
märke till hur andra uttrycker sig för att förstå sig på deras verklighet. 

Hur skapar man en lämplig situation (och miljö) för att genomföra intervjun? 

När människor kommer till en intervju bär de ofta med sig mycket förväntningar, tankar eller nervositet 
som tar upp mycket av deras uppmärksamhet. För att skapa en optimal intervjusituation är det viktigt att 
man sätter upp några riktlinjer och förberedelser för intervjun. 
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Förbered dem med en exakt tid för när intervjun börjar och när den slutar. Definiera och berätta struk-
turen på intervjun och vad som kommer att diskuteras, så att kandidaten är medveten om diskussionens 
innehåll. På det sättet hålls också fokus på intervjuns ämne, och onödiga sidospår kan undvikas. Timing-
en är även viktig – undvik situationer när personen känner sig stressad eller upptagen med något annat.  

Den attityd som du som intervjuare speglar ut till kandidaten spelar stor roll för hur lyckad intervjun blir. 
Om du visar att du är tolererande och respekterande är du på god väg. Det är viktigt att kunna lyssna 
utan att nödvändigtvis vara av samma åsikt, att acceptera en annan persons åsikter utan att döma. 

Hur samlar man in högkvalitativ information?

Kvaliteten av informationen beror på hur användbar den är. Är det möjligt att skapa en klar bild över 
vad som sagts? De vanligaste problemen med information är att den inte är relevant, för generell, något 
har lämnats bort, informationen är förvrängd eller för partisk. Det är därmed viktigt att man är exakt när 
man samlar information. Genom att lära dig att samla in högkvalitativ information från start, sparar du 
mycket tid. Det kan du bl.a. göra genom att ställa tydliga frågor. 

Vad är då viktigt att tänka på när du ställer frågor?

Det viktigaste som vi vill uppnå är att ge personen möjlighet att tänka själv, vilket betyder att man leder 
uppmärksamheten till det som verkligen har skett. Hur du ställer frågor kan leda till att personen svarar 
annat än den objektiva sanningen eller deras riktiga åsikt. Om du frågar ”varför?” är det vanligt att du 
får höra ursäkter, förklaringar eller en subjektiv åsikt istället för en beskrivning av det som verkligen har 
skett. Detta är exempel på en typisk lågkvalitativ information som vi gärna vill undvika och som inte kan 
användas för att skapa en tydlig bild av en situation. 

Frågor som är bra att ställa är frågor som sätter personen i kontakt med den representation de har ska-
pat av den egentliga händelsen eller situationen. Frågan ska ställas på ett sätt där man som intervjuare 
visar respekt för den bild som kandidaten beskriver. Genom att respektera den andra personen, accep-
terar man att vi lever i olika världar med olika perspektiv. Den andra personens syn är alltid korrekt – från 
dennes perspektiv.  

Istället för ”varför?” frågor, bör man ställa ”vad?” frågor i olika former. Genom att använda relevanta typer 
av frågor, är det möjligt att få högkvalitativ information och undvika ursäkter eller bortförklaringar som 
svar. ■

OM DU HAR FRÅGOR gällande rekrytering  
hjälper A-Zeta Consulting dig   
– ta kontakt via SupportMe. 


