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Rekrytering av personal vid LU Rekrytering av TA-personal
Att rekrytera en ny medarbetare är ett av de viktigaste stra-

tegiska besluten och en av de största investeringarna för en 

verksamhet. Ett gott resultat vid rekrytering av personal har 

sin grund i en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess. Lunds 

universitets medarbetare ska rekryteras på objektiva och 

ickediskriminerande grunder. Verksamhetens behov, uttryckt 

i en kravprofil, ska vara vägledande i hela rekryteringsarbetet. 

Rekryteringsprocessen ska dokumenteras väl, präglas av pro-

fessionalism, transparens och skyndsam hantering.

MÅLSÄTTNING VID REKRYTERING
Universitetets personalbehov bör planeras såväl kort- som 

långsiktigt. En kompetensförsörjningsplan bör upprättats och 

revideras regelbundet vid varje arbetsplats. Medarbetare ska 

erbjudas stimulerande arbetsuppgifter. Möjlighet till karriär-

utveckling vid Lunds universitet ska behandlas i samband med 

rekrytering samt följas upp regelbundet. Arbetsrotation och 

intern rekrytering ska uppmuntras. Intern rekrytering ska följa 

samma kvalitetssäkrade process som vid extern rekrytering.

ANSVARSFÖRDELNING 
Rekryterande chef ansvarar för 

•	 resultatet av rekryteringen

•	 att universitetets kvalitetssäkrade rekryteringsprocess till-

lämpas

•	 att den nyanställde/a erbjuds en god introduktion

Personalfunktionen ansvarar för

•	 att tillhandahålla professionellt stöd i hela rekryteringen i 

enlighet med universitetets kvalitetssäkrade process

UNIVERSITETETS EXTERNA RELATIONER TILL 
SÖKANDE M FL
I rekryteringsarbetet kommer universitet årligen i kontakt med 

tiotusentals individer som uttrycker önskemål att arbeta hos 

oss eller som deltar i rekryteringsarbetet som sakkunniga. 

Det är av högsta vikt att relationerna till sökande samt till 

sakkunniga resulterar i en positiv bild av Lunds universitet.

ELEKTRONISKT REKRYTERINGSSYSTEM
Vid universitetet används ett elektroniskt rekryteringssystem, 

vilket innebär att all dokumentation från kravspecifikation, 

ansökningshandlingar, protokoll, beslut m m sker digitalt. 

På så sätt garanteras kvalitet i processövervakning, arkive-

ring, sökbarhet och samordning inom LU. Dessutom undviks 

produktion av papper vilket ligger i linje med universitetets 

miljömål.

Informationen i denna broschyr finns även tillgänglig på LTHs 

hemsida.

 

Begreppet TA-personal står för teknisk och administrativ 

personal. Rekryteringsprocessen för teknisk och administrativ 

personal och anställningsformerna för dessa skiljer sig i vissa 

avseenden från anställning av lärare.

Vid anställning av TA-personal tillämpas Lagen om anställ-

ningsskydd (LAS).

I denna broschyr beskrivs rekryteringsprocessens olika 

steg. Under varje rubrik finns handledning till respektive 

moment inklusive ansvarsfördelning och hänvisning till de 

stöddokument som kan behövas under arbetets gång.

BEHOVSANALYS 
Rekryteringsprocessen börjar med att ett behov av arbetsre-

surser identifieras, t ex på grund av underbemanning, behov 

av ersättare för någon som slutar eller att en viss kompetens 

saknas. Första steget är att undersöka om behovet går att fylla 

med de personalresurser som redan finns inom organisatio-

nen. Detta görs genom att PA-funktionen utreder om det finns 

lämpliga personer för omplacering eller med företrädesrätt.

 

Att göra
1. Identifiera behovet, vilken funktion som behöver fyllas och 

i vilken omfattning. Identifiera om behovet är varaktigt eller 

tillfälligt (t ex vid en arbetstopp eller ett avgränsat projekt).

Ansvarig: rekryterande chef och PA-funktion

2. Undersök och diskutera möjligheterna att frigöra resurser 

inom avdelningen/verksamheten på annat sätt än genom 

nyrekrytering. Är det t ex möjligt att:

•	 ändra arbetssätt/metoder

•	 omfördela eller rotera arbetet

•	 kompetensutveckla befintlig personal

•	 köpa in tjänsten från annan avdelning/verksamhet

•	 det finns deltidsanställda medarbetare som anmält före-

träde till en anställning med högre sysselsättningsgrad

3. Går inte resursbehovet att lösa inom verksamheten måste 

en nyanställning göras. PA-funktionen utreder om det finns 

lämpliga personer för omplacering eller med företrädesrätt. I 

de fall det gör det behöver anställningen inte utannonseras. 

I övriga fall ska anställningen utannonseras på lämpligt sätt, 

om inte särskilda skäl talar emot det. 

 

4. Definiera önskad tidpunkt när anställningen ska vara tillsatt 

och hur finansiering ska ske.

Ansvarig: rekryterande chef, PA-funktion, i samråd med 

prefekt, avdelningschef och ekonom.

REKRYTERINGSANSVAR
Varje chef med personalansvar är skyldig att se till att 

aktuell enhet är bemannad med rätt kompetens i enlighet 

med verksamhetens mål, både kortsiktigt och långsiktigt. 

Rekryteringsarbetet ska bedrivas så nära den berörda 

verksamheten som möjligt. Det slutgiltiga ansvaret för 

arbetet med bemanning och rekrytering och vem som till 

slut ska anställas ligger hos ansvarig chef. PA-funktionens 

roll är att vara konsultativt stöd till den rekryterande 

chefen genom hela processen och säkerställa att Lunds 

universitets kvalitetssäkrade rekryteringsprocess följs.  

 

Att göra
Bilda en rekryteringsgrupp som ska bestå av rekryterande 

chef, PA-funktion och eventuellt en yrkesspecialist.

KRAVPROFIL 
Att rekrytera en ny medarbetare är ett av de viktigaste stra-

tegiska besluten och en av de största investeringarna för en 

verksamhet. Om genomsnittlig anställningstid är 10 år är en 

rekrytering ett investeringsbeslut på över 5 miljoner kronor 

för en vanlig medarbetare. Det är därför viktigt med ett väl 

underbyggt underlag, i form av en noggrant genomarbetad 

kravprofil. Kravprofilen kommer senare att ligga till grund 

för ledigkungörelsen och hela urvalsprocessen. Kravprofilen 

bör ta sin utgångspunkt i verksamhetens mål, befattnings-

havarens mål, ansvarsområden och arbetsuppgifter (en s k 

arbetsbeskrivning) och de krav detta ställer på medarbetaren 

avseende utbildning, erfarenhet, kunskap och kompetens.

Kunskap kan definieras som inlärda teoretiska förmågor eller 

fakta inom ett ämnesområde, t ex språkkunskaper, datakun-

skaper eller fackkunskaper. Kompetens kan definieras som 

förmågor att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt. Kunskaper är utvecklings-

bara. Kompetenser däremot är relativt beständiga över tid 

eftersom de är svårare att förändra/utveckla och spelar därför 

en avgörande roll. Kompetenser har därmed ett högt prog-

nosvärde, dvs förmåga att förutsäga framtida prestationer. 

 

Skapa gärna gemensamma definitioner av de olika kompeten-

serna, som syftar till att ge rekryteringsgruppen en samsyn 

över vad de olika kompetenserna innebär och underlättar 

kommunikationen. Vad betyder t ex ledarskapsförmåga? Ett 

grundarbete kan göras med minsta gemensamma nämnare 

för återkommande befattningar/yrkesroller i organisationen. 

Detta ger förutsättningar för en bättre kvalitet och effektivitet 

i rekryteringsprocessen och skapar samsyn i verksamheten. 

Vikta gärna de olika arbetsuppgifternas och kravens betydelse 

för verksamheten och befattningen.

Befattningen bör belysas från olika håll. Alla viktiga kontakt-

ytor bör finnas representerade i detta arbete, eftersom allas 

perspektiv är relevanta och begränsade (t ex chef, medarbetare, 

e v underställd, facket, kunder/beställare). Arbetsgruppen bör 

om möjligt präglas av mångfald med t ex olika kön, åldrar 

och etnicitet. Kravprofilen bör även utformas med framtiden 

i åtanke. Vilka utmaningar och förändringar står verksam- 
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heten inför? Vilka kunskaper och kompetenser blir mer eller 

mindre viktiga i framtiden?

Vid nyrekrytering finns en unik möjlighet att förändra och 

påverka sammansättningen hos arbetslaget. Börja därför med 

att kartlägga hur det ser ut idag i verksamheten. Exempel på 

faktorer att utgå ifrån är formell kompetens, generationsväx-

ling, könsfördelning och personlighetssammansättning (t ex 

ledare, risktagare, integrerare, pådrivare, m m).

Att göra
1. Rekryteringsgruppen träffas för ett uppstartsmöte där 

rekryteringsprocessen planeras. En tidplan upprättas, annon-

seringsvägar diskuteras samt val av urvals- och bedömnings-

metoder och vem som ansvarar för vad.

Se bilaga Mall för tidplan.

2. Vid uppstartsmötet diskuteras även kravprofilen. Befattnings- 

havarens ansvarsområden och arbetsuppgifter definieras i en 

arbetsbeskrivning. Kravprofilen utgår bla från denna och ska 

innehålla krav på utbildning, erfarenhet, kunskap, kompetens, 

intresse, motivation och ev övriga krav. Var tydlig med att 

särskilja vilka meritkrav som måste uppfyllas och vilka meriter 

som är önskvärda.

Se bilaga Guide för kravprofil och bilaga Kompetensbibliotek

för förslag på kompetenser och definitioner.

 

3. Fastställ om befattningen skall tillsättas tillsvidare eller tids-

begränsat och e v övriga anställningsvillkor. Regelverket kring 

tidsbegränsade anställningar hittar du i Lagen om anställ-

ningsskydd, § 5. Se även PM för tidsbegränsade anställningar.

Ansvarig: rekryterande chef och PA-funktion.

OMPLACERINGSUTREDNING OCH FÖRETRÄDESRÄTT
Arbetsgivaren har ett ansvar att erbjuda omplacering vid 

övertalighet och rehabilitering. PA-funktionen ansöker 

om vakansprövning i rekryteringssystemet genom sektion 

Personal, som  prövar om det finns befintlig personal som är 

föremål för omplacering och som matchar kravprofilen. Om 

ingen lämplig person finns kan anställningen gå vidare till 

ledigkungörelse/ annonsering.

En arbetstagare som anmält anspråk på företrädesrätt är 

att anse som sökande till lediga anställningar som omfattas 

av anmälan. Företrädesberättigade behöver inte åberopa 

sin företrädesrätt vid varje ledigkungjord anställning. Det 

är arbetsgivarens ansvar att se till att dessa personer inte 

faller bort i hanteringen. Arbetsgivaren är skyldig att kalla 

den som lämnat anspråk på företrädesrätt till intervju, under 

förutsättning att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer. 

Vid anställning är det dock förtjänst och skicklighet som avgör.

I yttrandet måste den som har begärt företrädesrätt finnas 

omnämnd och vara jämförd med eventuell annan person 

som är aktuell för anställningen. I samband med detta ska 

den fackliga organisationen informeras som då har rätt att 

begära förhandling enligt ”§ 32 LAS gällande företrädesrätt 

till anställning”. Ansvarig PA-funktion säkerställer att gällande 

rutiner kring företrädesrätt efterföljs.

Ansvarig: PA -funktion.

ANNONSERING
Syftet med annonsen är att attrahera relevanta sökande. 

Myndigheter är även skyldiga att informera om lediga an-

ställningar. Ledigkungörelse på Lunds universitets hemsida är 

ett minimikrav. Ledigkungörelsen skapas i rekryteringssystemet, 

baserad på b l a arbetsbeskrivningen och kravprofilen. Fundera 

över hur och var målgruppen ska nås, är målgruppen aktivt 

sökande eller måste vi söka upp den, vad som attraherar mål-

gruppen och vilken budget som finns för övrig annonsering.

Övriga annonseringsvägar:

•	 Arbetsförmedlingen (via rekryteringssystemet)

•	 fackpress, dagspress

•	 internet, sociala medier

•	 föreningar, förbund, intresseorganisationer (eventuella 

medlemsregister)

 

Om annonsering önskas utöver Lunds universitets hemsida 

och hos Arbetsförmedlingen kontakta avtalad annonsför-

medlare för annonsproduktion. Ansökningstiden bör vara 

minst två veckor.

Ansvarig: rekryterande chef med stöd av PA-funktion 

Urval och intervju
URVALS- OCH BEDÖMNINGSMETODER
Det finns ett antal olika urvals- och bedömningsmetoder 

vilka har olika förmåga att förutsäga/prognostisera framtida 

prestationer, dvs prediktiv validitet. Exempel på metoder är 

CV-genomgång, intervjuer, psykologiska tester, arbetsprover, 

arbetsbetyg och referenstagning. Val av urvalsmetod/-

er är beroende av vilken dimension i kravprofilen som ska 

undersökas. Intervjun lämpar sig förmodligen sämre för 

att undersöka specialistkunskaper. Då kan arbetsprover 

ge en bättre validitet. Att titta på antal utbildningsår och 

yrkeserfarenhet i år ger en låg validitet. Oavsett urvalsmetod 

är det viktigt att kravprofilen alltid ligger till grund för 

bedömningen för att garantera ett objektivt och välgrundat 

urval.

Genom att utgå från kravprofilen under hela urvalsprocessen 

minskar även risken för diskriminering. Diskrimineringslagen 

(SFS 2008:567) förbjuder diskriminering på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. Förbudet gäller både direkt och indirekt 

diskriminering. Indirekt diskriminering innebär att den 

sökande missgynnas genom tillämpning av bestämmelser, 

kriterier eller förfaringssätt som framstår som neutrala, men 

som i praktiken särskilt missgynnar personer på ovan nämnda 

grunder, såvida det inte kan motiveras av berättigade mål och 

medlen är lämpliga eller nödvändiga för att uppnå målet.

Lagen skyddar mot diskriminering under hela rekryterings-

processen, från första gallringen till beslut om anställning. 

Samtliga uppgifter som har betydelse under urvalsprocessen 

och för det slutgiltiga beslutet om att anställa en viss kandidat 

ska därför dokumenteras i form av ett yttrande/bedömnings-

underlag.

CV-GENOMGÅNG
När genomgång av ansökningarna görs ska kravprofilen 

användas som underlag för att se vilka sökande som lever 

upp till de krav som ställts, t ex på utbildning, erfarenhet 

eller kunskaper. Fundera gärna över om det går en röd tråd 

i den sökandes intresse och val samt vad som motiverar den 

sökande. Det är en stor fördel om två eller flera personer läser 

och bedömer ansökningarna för att man ska kunna jämföra 

och diskutera val av lämpliga kandidater. Ett hanterbart antal 

att gå vidare med brukar vara 5-10 personer.

Förslag till sortering
1. De som matchar samtliga krav som ställs och de som verkar 

särskilt intressanta av någon annan anledning.

2. De som inte fullt ut matchar samtliga krav eller de som av 

andra skäl gör dig tveksam. Dessa ansökningar kan man gå 

tillbaka till i ett senare skede om man inte går vidare med 

någon kandidat i första gruppen.

3. De som matchar få eller inga av de krav som ställs och 

därmed inte kommer att vara aktuella i processen.

 

Att göra
Läs igenom ansökningshandlingarna och sortera enligt förslag 

ovan. Rekryteringsgruppen träffas för ett urvalsmöte, där ur-

valet jämförs och diskuteras. Välj ut de kandidater ni vill kalla 

till intervju.

 

Ansvarig: rekryterande chef och PA-funktion
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Anställningsintervju 
ARBETSBETYG
Alla anställda har rätt till ett arbetsbetyg/tjänstgöringsbetyg 

när anställningen avslutas och det får inte förekomma några 

negativa formuleringar. Omdömen är därför många gånger 

kodade och dessutom ofta kodade på olika sätt. Det kan vara 

svårt att utläsa vad ett tjänstgöringsbetyg egentligen betyder.

Ansvarig: PA-funktion

REFERENSTAGNING
Referenstagningen är ett sätt att skaffa sig kompletterande 

information om personen samt att jämföra intryck från tidigare 

i processen och att räta ut frågetecken. Även här bör fokus 

vara på att utvärdera krav och kompetenser som är uppställda 

i kravprofilen. Referenspersonens omdöme ska inte vara av-

görande, men bör självklart vara en del av bedömningen. Re-

ferenser inhämtas först i slutskedet av rekryteringsprocessen. 

Se bilaga Guide för referenstagning.

 

Be i första hand om referenser som haft en arbetsledande 

ställning (men i undantagsfall kan även kolleger vara av värde) 

till kandidaten och inte alltför många år tillbaka i tiden. Detta 

är viktigt eftersom vi bl a vill ställa frågor kring prestation 

och måluppfyllelse. En optimal referenstagning liknar intervju-

situationen, dvs det finns en förutbestämd struktur och fråge-

teknik. Använd gärna strukturerade frågor utifrån kravprofil, 

intervju och frågor som uppkommit under intervjun som du 

vill ha svar på. Sträva efter ett öppet samtal där ges möjlighet 

att säkerställa om vi uppfattat personen r men också att söka 

ny information för att komplettera bild. Det är viktigt att höra 

flera referenspersoner, då risk att få missvisande information 

minskar. Två till tre perso brukar vara ett hanterbart antal. 

Boka gärna telefontid m referenspersonen, då har personen 

möjlighet att vara bät förberedd.

Vid inofficiell referenstagning (referens som inte är angiven 

den sökande) rekommenderas att först tillfråga den presum-

tiva arbetstagaren om denne samtycker innan kontakt tas.

Att göra
Ta referenser på en eller två slutkandidater. 

Ansvarig: rekryterande chef och PA-funktion 

BESLUT
Gör en samlad bedömning av slutkandidaterna utifrån den 

information som framkommit vid intervjuer, referenstagning 

och eventuell testning etc. Beakta i vilken utsträckning kandi-

daten lever upp till kravspecifikationen, utvecklingsbarheten 

hos de kandidater som inte till fullo lever upp till kraven, den 

relativa vikten/betydelsen hos olika krav, samverkan mellan 

olika kompetensområden och övriga faktorer såsom tillgäng-

lighet, lönekrav etc. För att underlätta beslutsfattandet kan 

en bedömningsmatris fyllas i där slutkandidaterna poängsätts 

utifrån hur väl de uppfyller de uppställda kraven. En tregradig 

skala är att rekommendera.

Se bilaga Mall för bedömningsmatris.

Att göra
Rekryteringsgruppen håller ett summeringsmöte.

Ansvarig: rekryteringsgruppen

FÖRSTA INTERVJUN
Målet med anställningsintervjun är att få ut så mycket re-

levant information som möjligt om kandidatens kompetens 

(förmåga, färdigheter och förhållningssätt) samtidigt som 

den kan ge en fördjupad information om personens utbild-

ning, erfarenhet och kunskaper. Ett lika viktigt syfte är att 

den sökande ska få information och fakta om arbetsplatsen 

och arbetets krav. Tänk på att ge en positiv, men samtidigt 

realistisk bild av arbetsplatsen och arbetsuppgifterna, så att 

kandidatens förväntningar överensstämmer med verkligheten.

Rekommendationen är att inte vara för många deltagare 

vid den första anställningsintervjun. Lämpligt är att två 

personer, helst rekryterande chef och PA-funktion med-

verkar vid denna intervju. PA-funktionen bör inrikta sig på 

de kompetens-baserade frågorna, medan rekryterande 

chef berättar om verksamheten, arbetsuppgifterna samt 

inriktar sig på de kunskapsbaserade frågorna. Behandla alla 

kandidater likvärdigt, bemötandet ska vara standardiserat 

och strukturerat. Intervjuarna ska ha ett förhållningssätt som 

får intervjupersonen att känna sig trygg och respekterad och 

som uppmuntrar till informationsflöde. Var uppmärksam på 

frågetekniken. Undvik ledande, dubbla, tvetydiga, kritiska, 

diskriminerande och hypotetiska frågor.

Forskning visar att en strukturerad intervju har en högre 

validitet än en ostrukturerad intervju, i synnerhet den 

kompetensbaserade intervjutekniken. Med strukturerad 

intervju menas att den utgår från kravprofilen samt att alla 

kandidaterna behandlas likvärdigt och får i huvudsak samma 

frågor. Bra frågeteknik är ett måste för att genomföra en 

strukturerad intervju. I den kompetensbaserade intervjun ligger 

fokus på att undersöka kompetensområdena i kravprofilen 

genom tillbakablickande frågor om arbetsrelaterade 

erfarenheter och beteendemönster. Hypotetiska frågor 

undviks. Fler tips och exempel på frågor finns i bilagan 

Intervjuguiden och exempel på kompetensbaserade frågor 

finns i bilagan Kompetensbaserad intervjuguide.

Att göra
1. Kalla de kandidater som valts ut till intervju. Se bilaga Matris 

för intervjuplanering.

2. Förbered intervjufrågor.

3. Förbered en rollfördelning inför intervjun.

4. Rekryteringsgruppen summerar sina intryck efter första in-

tervjun och väljer ut vilka som ska kallas till en andra intervju.

 

Ansvarig: PA-funktion 

ANDRA INTERVJUN 
Vid en andra intervju finns möjlighet att fördjupa sig i 

frågeställningar som kan ha dykt upp och där frågor kan 

ställas som rätar ut eventuella frågetecken.

Att träffa den blivande arbetsgruppen är också ett viktigt 

moment. Rekommendationen är då ett mer informellt 

möte i anslutning till det andra intervjutillfället och e v en 

rundvandring på arbetsplatsen.

Rekommendationen är att eventuella tester och arbetsprov 

görs innan eller i samband med andra intervjun.

 

Att göra
Välj ut de två till fyra kandidater som bäst matchar kravprofilen 

och kalla dessa till en andra intervju. Be dem även förbereda 

och lämna referenser.

Ansvarig: rekryterande chef med hjälp av rekryterings-

gruppen 

TESTER
Det finns många psykologiska tester på marknaden och dessa 

brukar delas in i tre kategorier: personlighets-, prestations- 

(intelligensoch övriga begåvningstester) och färdighetstester. 

Idag är det ganska vanligt att man använder någon slags test 

vid rekryteringar. Det är viktigt att vara medveten om att alla 

tester endast är en möjlighet till urval och att det alltid endast 

ska användas som ett komplement till en strukturerad intervju 

och referenstagning. 

Kontakta PA-funktionen för mer information om tester och 

andra urvalsinstrument. 

Ansvarig: PA-funktion

ARBETSPROVER
Arbetsprover kan användas för att utvärdera meritkrav som 

intervjun inte lämpar sig för att undersöka, såsom t ex ana-

lytisk förmåga eller praktiska kunskaper. Identifiera gärna 

problemområden i befattningen att pröva. Arbetsprovet kan 

vara verksamhetsrelaterat eller neutralt. Det är viktigt att på 

förhand komma överens om bedömningskriterier för hur ar-

betsprovets resultat ska värderas. Tänk på att standardisera 

arbetsprovet så att alla får samma förutsättningar genom t 

ex skrivna instruktioner, givna tidsramar och liknande. Infor-

mera de sökande på förhand, genomför arbetsprovet i positiv 

anda, ta hänsyn till e v konfidentialitet och ge återkoppling på 

resultatet efter utvärderingen.

Ansvarig: PA-funktion
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Anställning Introduktion
YTTRANDE
När beslut har fattats om vem som ska anställas ska ett ytt-

rande/bedömningsunderlag skrivas. Syftet med yttrandet 

är att objektivt och tydligt beskriva och motivera urvalet av 

den person som erbjudits anställningen. Yttrandet ska ge en 

klar uppfattning om hur urvalsprocessen gått till (intervju,  

referenstagning och eventuell testning) samt vilka meriter som 

varit avgörande i valet av personen. Intervjuade personer ska 

vara namngivna och deras meriter jämförda. Rangordning av 

de tänkbara kandidaterna görs, dvs tätgruppen. Yttrandet 

är ett viktigt underlag vid ett eventuellt överklagande eller 

anmälan om diskriminering.

Se bilaga Mall för yttrande.

Ansvarig: rekryterande chef och PA-funktion 

LÖNESÄTTNING
Institutionens löneförslag till området lämnas av prefekten 

och kan inte delegeras. Avdelningschefer får inte utlova löner 

innan de är godkända av prefekt och område. PA-funktionen 

skall se till att universitetets och områdets särskilda lönekrite-

rier tillämpas vid lönesättningen vid en nyanställning. Ytterst 

ansvarig för lönesättningen är alltid respektive områdesled-

ning. Det är dock ibland delegerat till PA-funktionen att fatta 

lönebesluten. Skulle löneförslaget avvika från det normala 

lönespannet bör förslaget förankras hos områdesledningen. 

Lönesättningen sker i praktiken ofta i samråd mellan rekryte-

rande chef, prefekt och PA-funktion. Löneförhandlingen med 

arbetstagarorganisationerna hanteras av PA-funktionen.

I lönesättningen skall hänsyn tas till:

•	 befattningens svårighetsgrad och ansvar

•	 den enskildes personliga skicklighet

•	 den enskildes betydelse för verksamhetens resultat

•	 marknadskänsligheten (e v konkurrenskrafter/flyktrisk)

•	 kandidatens nuvarande lön och löneanspråk

•	 lönenivån vid institutionen/området/LU

Ansvarig: prefekt, rekryterande chef och PA-funktion/om-

rådesledning 

ANSTÄLLNINGSERBJUDANDE OCH AVSLUTANDE 
HANDLÄGGNING
Innan anställningsärendet kan avslutas måste följande hand-

läggning slutföras.

•	 Rekryterande chef alternativt PA-funktionen lämnar an-

ställnings- och löneerbjudandet till slutkandidaten. Upp-

står löneförhandling utanför rekommenderat lönespann, 

observera ansvarsfördelningen under Lönesättning. Klas-

sificera anställningen enligt BESTA-systemet i rekryterings-

systemet.

•	 Skicka information om beslutet via rekryteringssystemet 

till arbetstagarorganisationerna. Kandidatens CV och be-

dömningsunderlag/yttrande ska finnas bifogat I systemet.

•	 Skriv därefter anställningsbeslutet, vilket skapas och arki-

veras i rekryteringssystemet. E-posta detta anställnings-

beslut via rekryteringssystemet (med konteringsuppgifter, 

BESTA-kod och ämneskod) till lönekontoret, de fackliga 

organisationerna och rekryterande institution.

•	 Anställningsbeslutet skickas i original till den anställde 

tillsammans med en välkomstmapp med information om 

arbetsplatsen.

•	 Lämna telefonbesked till de sökande som varit på intervju. 

För mer info se avsnittet Återkoppling.

•	 Anslå anställningsbeslutet på universitets anslagstavla 

på Byrålogen genom att skicka en kopia på anställnings-

beslutet (utan konteringsuppgifter) till vaktmästarna på 

Byrålogen. Överklagandetiden är tre veckor, därför är det 

viktigt att du anger från vilket datum beslutet ska anslås.

•	 E-posta tackbrev och information om överklagande till 

övriga sökande via rekryteringssystemet.

•	 Efter att överklagandetiden gått ut kan ärendet avslutas 

i rekryteringssystemet. Ansökningshandlingarna för den 

person som anställts och övriga relevanta handlingar i 

ärendet arkiveras automatiskt i rekryteringssystemet.

•	 Arkivera övriga ansökningshandlingar digitalt (sker automa-

tiskt i rekryteringssystemet) eller i pappersform. Pappers- 

ansökningarna återlämnas efter begäran eller gallras, två 

år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft. Ansök-

ningshandlingarna återlämnas inte till den som anställts 

eller till dem som överklagat anställningsbeslutet. Om den 

sökande har skickat med publikationer i ansökan gäller 

särskilda regler för återlämning, som finns i föreskriften 

RA-MS 2005:31.

Ansvarig: PA-funktion (där inget annat anges)

ÅTERKOPPLING
När det gäller de kandidater som inte erhåller anställning 

vid Lunds universitet är det viktigt att dessa personer får ett 

positivt intryck av Lunds universitet som arbetsplats. Därför 

är det viktigt att de som varit på intervju får en muntlig åter-

koppling om varför de inte har fått anställningen. Detta kan 

ske personligen eller per telefon. Övriga sökande får ett brev 

via rekryteringssystemet att anställningen tillsatts med annan 

sökande.

Ansvarig: rekryterande chef och PA-funktion 

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur 

det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. 

En god introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel 

och en känsla av tillhörighet. Det gör att den nyanställde 

snabbt kommer in i arbetet, vilket gynnar verksamheten både 

mänskligt och ekonomiskt. Enligt Lunds universitets kollektiv-

avtal har en nyanställd rätt till fem dagars introduktion.

Sektion Personal anordnar återkommande centrala introduk-

tionsdagar där en blandning av praktiska frågor och informa-

tion om universitetets verksamhet behandlas. För att ge den 

nyanställde information om verksamheten på fakultetsnivå 

anordnar respektive fakultet också introduktionstillfällen. 

Avdelningen/institutionen ansvarar för resterande dagars 

upplägg. Introduktionen bör dock inte vara slut i och med 

dessa fem dagar. Under det första året på en ny arbetsplats är 

det av betydelse att chefen/arbetsledaren eller annan utsedd 

person ser till att den nyanställde får en god överblick av 

verksamheten och att uppföljnings- och utvecklingssamtal 

genomförs.

 

Som utgångspunkt för en god introduktion kan man fundera 

på hur man själv skulle vilja bli introducerad. Små detaljer 

som en välkomstblomma på skrivbordet och fika- och lunch-

sällskap ger den nyanställde ett gott första intryck. Det är 

viktigt att chefen avsätter tid till att hälsa välkommen och 

berätta om verksamheten. Tänk också på att introduktionen 

ska innehålla en lagom blandning av eget arbete och infor-

mation. Introduktion kan behövas även när en medarbetare 

får nya arbetsuppgifter eller återkommer från en längre tids 

frånvaro, t ex en sjukskrivning.

Att göra
Utse en person som ansvarar för introduktionen och lägger 

upp ett introduktionsprogram på institutionsnivå. Informera 

den nyanställde om de introduktionsprogram som arrangeras 

på central respektive fakultetsnivå.

 

Ansvarig: rekryterande chef eller PA-funktion
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Uppföljning Tidplan för rekrytering
UPPFÖLJNINGSSAMTAL
Eftersom varje anställning är en omfattande investering är det 

väsentligt att under en period av tre till sex månader följa upp 

att den nyanställde har fått en verklig möjlighet att komma 

in i organisationen och utföra ett produktivt arbete. Stäm 

av vilka utbildningsinsatser som kan vara nödvändiga för att 

underlätta processen att komma in i arbetet. Det gäller att 

vara lyhörd för den anställdes behov.

Se bilaga Mall för uppföljningssamtal med nyanställd.

Ansvarig: rekryterande chef eller PA-funktion

AVGÅNGSSAMTAL
Då en medarbetares anställning upphör (p g a tidsbegränsad 

anställning, uppsägning eller pensionsavgång) är ett avgångs-

samtal en viktig informationskälla, för att få återkoppling 

på utförda rekryteringar och för att dra lärdom inför kom-

mande rekryteringar. Underlaget kan även ligga till grund för 

verksamhetsutveckling. Medarbetaren bör ha varit anställd i 

minst 12 månader, för att denne ska ha hunnit skapa sig en 

välgrundad uppfattning. Om verksamheten märker en ökning 

av uppsägningar efter en kort tid kan det också vara relevant 

att genomföra ett avgångssamtal.

Avgångssamtal innebär ett personligt möte i en ostörd miljö 

eller via telefonkontakt mellan en anställd och lämpligen 

PA-funktionen i samband med anställningens upphörande. 

Det är att rekommendera att PA-funktionen håller i avgångs-

samtalet, då denne oftast står utanför arbetsgruppen och 

kan vara en mer objektiv part. Avgångssamtalet ska bygga 

på frivillighet från den som slutar och denne ska informeras 

om förutsättningarna avseende syfte, dokumentation samt 

återkoppling av resultat.

Samtalet genomförs, liksom anställningsintervjun, efter en 

i förväg bestämd frågemall. Se Mall för avgångssamtal på 

PA-online för exempel på frågor. Samtalet dokumenteras och 

underlaget bör ligga till grund för kommande rekryteringspro-

cess. Resultatet kan återkopplas till den anställdes chef, efter 

överenskommelse med den anställde. I avgångssamtalet vill vi 

bl a få information om huruvida anställningen blev som med-

arbetaren förväntat sig och varför denne väljer att sluta samt 

e v råd för vad som kan vidareutvecklas gällande organisation, 

arbetsinnehåll, ledarskap etc. Observera att detta samtal inte 

ersätter det naturliga samtal som kan uppstå med chefen då 

arbetstagaren säger upp sig.

 

Ansvarig: PA-funktion

Befattning

Verksamhet 

Anställningsform

Omfattning

Närmaste chef

Rekryteringsgrupp

AKTIVITET NÄR? VEM? ÖVRIGT

Kravprofil

Omplaceringsutredning (e-rek)

Företrädesrättskontroll 

Annonsering LUs web

Annonsering externa medier

Urvalsarbete

•	 cv genomgång

•	 urvalsmöte

•	 första intervju

•	 summering/urval

•	 andra intervju

•	 summering

•	 ev tester/arbetsprov

•	 referenstagning

Summeringsmöte/beslut

Yttrande

Anställningserbjudande

Ev uppsägningstid

Upplärnings-/introduktionstid

Tillträdesdag

Vakans (när ordinarie slutar)

Avslutande handläggning

Uppföljningssamtal
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Guide för kravprofil

MÅL, ANSVARS- OCH ARBETSBESKRIVNING
Börja med att definiera vilka mål befattningshavaren ska arbeta mot inom ramen för verksamhetens mål och vilka ansvars-

områden han/hon kommer att ha. Fundera över hur kraven på befattningen kommer att se ut i framtiden. Utarbeta utifrån 

detta en arbetsbeskrivning.

Vilka är verksamhetens mål?

Vilka är befattningshavarens mål och ansvarsområden?

Vilka arbetsuppgifter ingår för att uppfylla målen (ange gärna fördelning i %)?

Relativa vikten/betydelsen hos de olika målen och arbetsuppgifterna?

Vilka utmaningar/förändringar står verksamheten inför? 

Vilka kunskaper och kompetenser blir mer eller mindre viktiga i framtiden?

Kravprofilen ligger till grund för ledigkungörelsen och ska följa 

med genom hela rekryterings- och urvalsprocessen. Kravprofi-

len bör ta sin utgångspunkt i verksamhetens mål, befattnings-

havarens mål, ansvarsområden och arbetsuppgifter (en s k 

arbetsbeskrivning) och de krav detta ställer på medarbetaren 

avseende utbildning, erfarenhet, kunskap och kompetens.

För att få en bra grund till kravprofilen behöver man samla in 

information om arbetsuppgifterna från flera personer som har 

kunskap om befattningen – t ex närmaste chef, en jämbördig 

kollega eller en tidigare befattningshavare. På detta sätt får 

man en bild av arbetet grundad på flera perspektiv och däri-

genom en mer fullständig kravprofil.

Definiera vilka krav som är absoluta, dvs nödvändiga minimi-

krav för att kunna utföra arbetet på ett tillfredställande sätt 

och vilka som är önskvärda. Önskvärda krav berikar funktionen, 

men är inte helt avgörande för att kunna utföra sina arbets-

uppgifter. Det kan också vara meriter som går att tillföra efter 

anställningen genom t ex internutbildning

Kompetenser spelar en avgörande roll då de är relativt bestän-

diga, eftersom de kan vara svåra att förändra/utveckla till skill-

nad från kunskaper. De har därmed ett högt prognosvärde, 

dvs förmåga att förutsäga framtida prestationer. Skapa gärna 

gemensamma definitioner i rekryteringsgruppen av de olika 

kompetenserna. Detta syftar till att ge gruppen en samsyn 

över vad de olika kompetenserna innebär, vilket därmed kan 

underlätta kommunikationen. Se bilaga Kompetensbibliotek 

för förslag på kompetenser och definitioner.

KRAVSPECIFIKATION

Befattning

Verksamhet 

Anställningsform

Omfattning

Tillträdesdag

Närmaste chef

Rekryteringsgrupp

Lönenivå

•	 Utbildning (formella kvalifikationer, utbildning eller kurser).

Måste krav Önskvärda meriter

•	 Erfarenhet (arbetslivserfarenhet av generell eller specifik karaktär eller annan relevant erfarenhet, t ex ideell).

Måste krav Önskvärda meriter

 

•	 Kunskap (kunskaper kan definieras som inlärda teoretiska förmågor eller fakta inom ett ämnesområde, t ex språk-, data/

IT- och fackkunskaper).

 Måste krav Önskvärda meriter

 



16 PERSONALREKRYTERING VID LUNDS UNIVERSITET 17PERSONALREKRYTERING VID LUNDS UNIVERSITET

PERSONLIGA FÖRMÅGOR
Personlig mognad: Är trygg, stabil, och har självinsikt. Ser 

relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och 

professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till 

situationen.

Integritet: Har väl grundande och tydliga värderingar och 

förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor ur ett etiskt 

perspektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situa-

tioner i arbetet

Självständighet: Har mod att agera efter sin egen över-

tygelse.

Initiativtagande: Tar initiativ och sätter i gång aktiviteter 

och uppnår resultat.

Självgående: Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt 

angreppssätt och driver sina processer vidare.

Flexibel: Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständig-

heter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser 

möjligheterna till förändring.

Stabil: Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer eller 

pressade situationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på 

situationer och fokuserar på rätt saker.

Prestationsorienterad: Sätter upp höga mål för sig själv 

och arbetar hårt för att uppnå dem. Är jobbfokuserad och 

söker aktivt utmaningar. Arbetet resulterar i personlig tillfreds-

ställelse.

Energisk: Har förmåga att arbeta hårt och lägga mer tid, 

energi och engagemang på sitt arbete.

Uthållig: Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och 

besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat 

uppnådda.

SOCIALA FÄRDIGHETER
Samarbetsförmåga: : Arbetar bra med andra människor. 

Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, 

kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. 

Relationsskapande: Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkes-

mässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller 

relationer.

Empatisk förmåga: Har förmåga att sätta sig in i någon 

annans perspektiv eller situation utan att ta över personens 

känslor.

Muntlig kommunikation: Talar klart, välformulerat och 

engagerat i enskilda möten och i små och stora grupper.

Lojal: Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksam-

heten och/eller organisationen. Handlar i enlighet med fattade 

beslut, verksamhetsplanen, mål, policys och riktlinjer. Tar upp 

kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med 

berörda parter eller överordnad.

Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående 

i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa 

andra och anstränger sig för att leverera lösningar.

Övertygande: Är duktig på att påverka och övertyga. Får 

andra att ändra åsikt eller beteende.

Kulturell medvetenhet: Värdesätter olikheter och förstår 

hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv 

och andra.

LEDARSKAPSFÖRMÅGA
Ledarskap: Leder, motiverar, och förser andra med befogen-

heter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Sam-

ordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar 

engagemang och delaktighet.

Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att 

budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla 

berörda parter. Påminner och följer upp.

Ekonomisk medvetenhet: Förstår och tillämpar affärsmäs-

siga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet 

ur ett ekonomiskt perspektiv.

Strategisk: Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv. 

Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare konsekvenser 

och anpassar sina handlingar till detta.

Omdöme: Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Väger 

samman komplex information och olika typer av hänsyns-

tagande och visar omdöme vid uttalanden, ageranden och 

beslut.

Beslutsam: Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, 

trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar 

omdöme under tidspress.

•	 Kompetens (kompetens kan definieras som förmågor, färdigheter och förhållningssätt. För exempel på och beskrivningar 

av kompetenser se stöddokument Kompetensbibliotek. Rekommendationen är att välja ut ca 6-8 kompetenser).

 Måste krav Önskvärda meriter

•	 Ev intresse och motivation (drivkrafter och motivation kopplad till karriärutveckling och/eller arbetsuppgifter).

 Måste krav Önskvärda meriter

•	 Ev övriga krav (fysiska, medicinska, praktiska eller andra typer av krav. T ex gällande körkort, arbetstider eller resdagar).

 Måste krav Önskvärda meriter

Kompetensbibliotek
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Intervjun har flera målsättningar, att få så mycket information 

som möjligt från kandidaten och ge den sökande information 

så att han/hon kan bilda sig en uppfattning om arbetet och 

arbetsplatsen. Intervjun ska också ge ett positivt intryck av 

Lunds universitet även om kandidaten inte får arbetet.

I arbetet med kravprofilen har kompetenser definierats, både 

yrkes- och personrelaterade. Dessa ska löpa som en röd tråd 

genom rekryteringen för att öka sannolikheten att den nyan-

ställde kommer att lyckas i sin roll.

Intervjuguiden är tänkt att ha två dimensioner. Den ena ger 

en känsla och uppfattning om personen och en bild av kan-

didatens arbetslivserfarenhet och utbildning. Detta besvaras 

genom frågorna om t.ex. arbetslivserfarenhet, motivation och 

mål i arbetslivet samt utbildning.

Den andra dimensionen har en konkret fokus på specifika 

kunskaper och kompetenser med syfte att ta reda på hur 

personen arbetar och fungerar i olika situationer. Dessa frågor 

är tänkta att bli besvarade med hjälp av frågorna kring de 

kunskapsrelaterade och kompetensbaserade frågorna.

Intervjua i den ordning som känns bekvämt och med de frågor 

som känns relevanta. De viktigaste är att alla kandidater får 

samma frågor så att du senare kan jämföra och bedöma 

svaren. Undvik att ställa:

•	 Hypotetiska frågor

•	 Ledande frågor

•	 Flervalsfrågor

•	 Dubbla frågor

•	 Maratonfrågor

•	 Tvetydiga frågor

•	 Kritiska eller diskriminerande frågor

Frågorna ska i stället vara korta, rak och enkla. Ställ öppna 

frågor. Använd en frågeteknik där intervjuaren ber kandidaten 

beskriva en konkret situation när han/hon har behövt använda 

ett kompetensområde. Undersök vad personen hade för mål 

eller försökte åstadkomma och hur personen agerade och vad 

det ledde till för resultat. Denna frågeteknik bygger på STAR 

tekniken (Situation, Target, Action, Result), en vetenskaplig 

dokumenterad frågeteknik.

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ INFÖR OCH UNDER 
INTERVJUN
En intervju kan innebära stress för den som ska bli intervjuad 

och kännas nervöst. Det är därför viktigt att redan före inter-

vjun ha tänkt igenom hur den ska se ut och vem som ska 

göra vad. Rollerna ska vara tydliga. Antalet intervjuare ska 

begränsas till max 3 stycken. Personalsamordnare och chef 

ska ha kommit överens innan om vem som ställer vilka frågor. 

Det är viktigt att hitta en ostörd miljö och att tänka på att till 

exempel mobiltelefoner ska vara avstängda. Försök skapa en 

positiv stämning.

Presentera er och vilka funktioner ni har under intervjun.

Berätta om strukturen på intervjun, vem som ställer de struk-

turerade frågorna och vem som berättar om arbetet.

Tala om hur lång tid intervjun förväntas ta. Berätta gärna 

om hur många som sökt och hur många som är kallade till 

intervju.

Därefter är det lämpligt att ställa intervjufrågor. I detta do-

kument finns förslag på områden som ska undersökas samt 

exempel på frågor. För exempel på kompetensbaserade frågor 

se bilaga Kompetensbaserad intervjuguide.

INTELLEKTUELLA FÄRDIGHETER
Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på 

ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

Kvalitetsmedveten: Är noggrann och väl medveten om mål 

och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man lever 

upp till dessa.

Kreativ: Kommer ofta med nya idéer och nya angreppssätt i 

arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas 

i praktiken och leder till resultat.

Specialistkunskap: Förstår de fackmässiga aspekterna av 

arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specialist-

kunskap. Är kunskapsresurs för andra.

Problemlösande analysförmåga: Arbetar bra med kom-

plexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina be-

ståndsdelar och löser komplicerade problem

Numerisk analytisk förmåga: Förstår numeriska underlag. 

Löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt.

Språklig analytisk förmåga: Förstår komplicerade språkliga 

underlag, både talande och skrivna. Producerar egna doku-

ment av hög kvalitet.

Intervjuguide 
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Kompetens

Kompetens

Kompetens

7. Frågor relaterade till övriga krav
Kan t ex vara krav på arbetstider eller andra praktiska 

hänsynstagande och beröra fysiska eller medicinska krav. 

8. Sökandes egna frågor

9. Praktiska frågor
•	 Tillgänglig från?

•	 Uppsägningstid? 

•	 Hel- eller deltid? 

•	 Nuvarande lön/löneanspråk?

Avrunda sedan intervjun med upplysningar om vad som nu 

kommer att hända och om preliminär tidsaspekt när man 

tänker sig att beslut kan tas om vem som får anställningen. 

Be om två referenser med personer som haft arbetsledande 

ställning till kandidaten.

VID ANDRA INTERVJUTILLFÄLLET
En andra intervju fokuserar på de kompetenser som inte täcks 

vid första intervjun och på frågor som intervjuaren behöver 

fördjupa sig i. Tester och arbetsprov görs innan eller i sam-

band med andra intervjutillfället. Kontakta PA-funktionen för 

mer information om tester och andra urvalsinstrument.

Vid andra intervjutillfället är det också lämpligt att träffa den 

blivande arbetsgruppen.

VID FÖRSTA INTERVJUTILLFÄLLET
Inled med att presentera intervjuns upplägg och vilka som 

deltar vid intervjun.

1. Information om organisation och befattning
Generell beskrivning av organisation och befattningen idag 

och hur det kommer att se ut i framtiden. Beskrivningen ska 

ej vara för omfattande.

2. Utbildningsbakgrund
Be personen ge en kort beskrivning av sin utbildningsbak-

grund. Utgå från personens CV.

 

3. Arbetslivserfarenhet och nuvarande arbetssituation
Be personen beskriva sina anställningar; innehåll, ansvar, 

viktigaste erfarenheten/lärdomen, varför sökte personen sig 

vidare? Vad motiverar personen?

I vilka av sina tidigare arbeten känner kandidaten att han/hon 

bäst kommit till sin rätt? I vilka av sina tidigare arbeten har 

kandidaten inte kommit till sin rätt? Ge exempel.

Finns det luckor i meritförteckningen?

4. Framtidsplaner
Vad har personen för förhoppningar och förväntningar på 

den aktuella befattningen? Har personen förstått vad som 

krävs i fråga om ansvar, arbetsuppgifter, arbetstider, närvaro 

och eventuella resor?

Vad har personen för mål i arbetslivet?

5. Kunskapsrelaterade frågor
Utgå från kravprofilen och undersök den sökandes faktiska 

kunskaper om det eller de fackområden som är viktiga för 

arbetet. Kan t ex vara språkkunskaper, IT kunskaper mm. 

Viktigt att ej blanda ihop kunskap och kompetens.

6. Kompetensbaserat intervjumoment
Undersök nyckelfärdigheter och förhållningssätt enligt krav-

specifikationen. Se bilaga Kompetensbaserad intervjuguide 

för frågeställningar utifrån de valda kompetenserna.

Kompetens
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PERSONLIGA FÖRMÅGOR
PERSONLIG MOGNAD. Är trygg, stabil och har självinsikt. 

Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga 

och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat 

till situationen.

Utvärderas bäst genom vad den sökande förmedlar i inter-

vjusituationen och genom att intervjuaren tar ställning till 

sökandens känslomässiga stabilitet, förmåga att se sin roll i 

olika situationer och förmåga att förhålla sig till och reflektera 

över saker på ett adekvat sätt.

INTEGRITET. Har väl grundade och tydliga värderingar och 

förmåga att tänka begreppsmässigt på frågor i ett etiskt per-

spektiv. Styrs av etik och värderingar i avgörande situationer 

i arbetet.

– Vad betyder etik för dig? Finns det någon etisk fråga som är 

särskilt viktig i ditt yrkesutövande? Hur ställer du dig till den? 

Hur påverkar den ditt sätt att agera? Kan du ge ett exempel?

– Finns det andra värderingar som är viktiga? Hur resonerar 

du där?

– Kan du berätta om en situation när dina värderingar påver-

kade ditt sätt att agera? Vad gällde det? Vad gjorde du? Vad 

ledde det till för resultat?

– Kan du berätta om en annan sådan situation när dina vär-

deringar påverkade ditt sätt att agera, och du fick gå emot 

andras förväntningar på dig? Vad gällde det? Vilka förvänt-

ningar fanns på dig? Vad gjorde du? Vad var det som fick 

dig att agera på det sättet? Varför var det viktigt i den här 

situationen? Vad ledde det till?

– Har du någon gång fått offra eller riskera något för att 

kunna upprätthålla etiken eller dina värderingar? Vad gällde 

det? Vad ledde det till? Hur ser du på det nu efteråt?

– Har du någon gång varit tvungen att ge avkall på etiken eller 

dina värderingar? Vad gällde det? Hur valde du att agera i det 

läget? Vad ledde det till? Hur ser du på det efteråt?

Notera tydligheten i den sökandes tankar och om sökanden 

har förmåga att gå från konkret till abstrakt och från abstrakt 

till konkret. Utvärdera om den sökande anpassat sitt age-

rande efter etik och värderingar och om det finns konkreta 

indikationer på att sökanden är beredd att offra något för att 

upprätthålla dessa.

SJÄLVSTÄNDIGHET. Har mod att agera efter sin egen över-

tygelse.

– Har du någon gång varit övertygad om något trots att andra 

såg det på ett annat sätt? Vad gällde det? Vad gjorde du? 

Hur gick det?

– Har du någon gång drivit en fråga trots att din chef tyckte 

annorlunda? Vad gällde det? Vad gjorde du? Vad var det som 

fick dig att agera på det sättet? Vad ledde det till?

– Har du någon gång undvikit att agera, trots att du trott att 

andra hade fel? Berätta om den situationen. Vad var det som 

höll dig tillbaka? Hur gick det? Hur tänker du på det efteråt?

Notera om den sökande har agerat i enlighet med sin över-

tygelse på ett sätt som går utanför att uppfylla ordinarie 

arbetsuppgifter, och om personen visat mod att agera även 

när det står något på spel för henne eller honom personligen.

INITIATIVTAGANDE. Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och 

uppnår resultat. 

– Brukar du driva på för att få saker att hända eller brukar du 

ta det lite lugnare? Berätta om ett tillfälle när du drivit på. Vad 

gällde det? Vad gjorde du? Hur gick det?

– Berätta om ett svårt problem du varit tvungen att lösa. 

Vilka var förutsättningarna? Vad gjorde du? Vad var bra med 

ditt sätt att hantera situationen? Vad kunde ha varit bättre?

– Har du någon gång tagit initiativ utöver det vanliga? Berätta 

om en sådan gång! Hur gick det? Vad har du fått för feedback 

från andra?

Liksom vid ”personlig mognad” kan denna kompetens ofta ut-

värderas i samverkan med andra kompetenser, men ovanstå-

ende frågor kompletterar när man inte fått tillräckligt mycket 

information på annat sätt. Lägg märke till i vilken utsträckning 

den sökande beskriver egna initiativ, framför allt initiativ som 

ligger lite utöver det som bara ingår för att utföra sitt elemen-

tära arbete eller uppfylla normala förväntningar. Var noga 

med att notera vad den sökande själv gör, inte vad teamet 

gör. Utvärdera om initiativen är lämpliga inom ramen för det 

man försöker uppnå och om de leder till önskade resultat.

SJÄLVGÅENDE. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv 

sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

– Vad har du för ansvar eller åtaganden i ditt arbete? Hur 

förhåller du dig till detta? Hur mycket anser du att du bör 

stämma av, fråga eller rapportera för att kunna driva dina 

frågor vidare? Kan du beskriva ett konkret exempel?

– Beskriv en större uppgift du fått ansvar för. Vad gällde det? 

Vilka var förutsättningarna? Hur gick du tillväga? Vad var det 

största problemet? Hur löste du det? Hur gick det? Är detta 

typiskt för dig? Kan du ge ett annat exempel?

– Har du någon gång satt igång något som inte blev avslutat? 

Vad var det? Vad hände? Vad var det som gjorde att det gick 

som det gick?

Notera om den sökande tar eller avvisar ansvar och om det 

finns en säkerhet i att sökanden inte behöver stämma av 

mer än vad som kan anses nödvändigt. Notera också om det 

finns konkreta indikationer på förmåga att själv strukturera en 

uppgift och uppnå resultat och vilken komplexitet uppgiften 

i så fall haft.

FLEXIBEL. Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständig-

heter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser 

möjligheterna i förändringar.

– Har du behövt gå igenom några stora förändringar i sam-

band med ditt arbete? Hur upplevde du det? Hur hanterade 

du det? Vad ledde ditt sätt att agera till?

– Beskriv en förändring som du upplevt som negativ. Vad var 

det som gjorde att du inte tyckte den var bra? Hur hanterade 

du det?

– Berätta om ett tillfälle när du varit tvungen att ändra ditt 

synsätt eller tillvägagångssätt radikalt. Hur reagerade du? Hur 

genomförde du förändringen? Är du nöjd med resultatet?

Lägg märke till om den sökande befunnit sig i föränderliga 

miljöer och utmanats i fråga om kompetensen, eller om för-

ändringarna faller inom ramen för det man måste förvänta sig 

i alla verksamheter. Positiva skattningar görs om den sökande 

ger exempel på bra anpassning och proaktivt beteende som 

lett till goda resultat och sökanden spontant uttrycker en 

konstruktiv inställning.

STABIL. Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. 

Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar 

på rätt saker.

– På vilket sätt är ditt nuvarande arbete stressigt? När är det 

som värst? Hur hanterade du det sist det blev så? Hur gick 

det?

– Har det någon gång hänt att allt har kört ihop sig? Varför 

blev det så? Hur gjorde du då? Är det typiskt för dig?

– Berätta om när du senast hade väldigt mycket att göra. Hur 

kände du dig? Hur prioriterade du mellan olika uppgifter? 

Hur gick det?

– Vilken är den mest pressade situation du befunnit dig i? 

Hur reagerade du? Vad gjorde du? Vad ledde det till? Hur 

kände du dig?

Lägg märke till om den sökande befunnit sig i stressade situa-

tioner utöver det vanliga och om detta i så fall skett under kor-

tare eller längre perioder, då detta kan påverka energinivån. 

Positiva skattningar görs om den sökande ger exempel på bra 

anpassning och proaktivt beteende som lett till goda resultat 

och sökanden spontant uttrycker en konstruktiv inställning.

PRESTATIONSORIENTERAD. Sätter upp höga mål för sig 

själv och arbetar hårt för att uppnå dem. Är jobbfokuserad 

och söker aktivt utmaningar. Arbetet resulterar i personlig 

tillfredsställelse.

– Berätta om ett mål du satt upp för dig själv. För din arbets-

grupp/enhet/organisation. Tycker du att målen är försiktiga 

eller ambitiösa? Är det typiskt för dig?

– Vilken är din största utmaning just nu? På vilket sätt har du 

tagit dig an den? Vad har du uppnått för resultat?

– På vilket sätt försöker du utvecklas och lära dig nya saker? 

Vad gör du konkret? Finns det något annat du skulle vilja 

utveckla men inte gör? Vad är det som hindrar dig?

– Vad vill du uppnå i ditt arbete eller din karriär? Vad har du 

för tidsperspektiv? Vad gör du för att nå dit? Vad offrar du för 

att nå dit? Vad är du inte beredd att offra? Hur säkerställer du 

att det finns en balans här? Har det någon gång varit problem 

att hålla den balansen? Vad hände? Vad gjorde du då? Vad 

ledde det till?

Notera hur höga målsättningar personen har, vilket tidsper-

spektiv personen arbetar med och i vilken mån hon eller han 

aktivt arbetar för att uppnå dem. Höga målsättningar och 

långsiktiga perspektiv får högre skattningar, under förutsätt-

ning att det finns ett rimligt hänsynstagande till balans mellan 

kraven från olika livsområden. Målsättningarna behöver inte 

formuleras i karriärtermer, utan kan lika gärna handla om 

resultat man vill uppnå och intervjuaren bör vara vaksam på 

vilka drivkrafter som ligger bakom prestationsorienteringen.

ENERGISK. Har förmåga att arbeta hårt och lägga ner tid, 

energi och engagemang på sitt arbete.

– Hur många timmar arbetade du förra veckan? Är det typiskt 

för dig? Vad tycker du generellt om din arbetsbelastning? Är 

kraven som ställs på dig rimliga?

– Berätta om en situation när du varit tvungen att ge lite extra. 

Vad berodde det på? Vad gjorde du? Hur upplevde du det?

Lägg märke till om den sökande befunnit sig i särskilt pres-

Kompetensbaserad intervjuguide 
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sade situationer och om detta skett under längre perioder, då 

den typen av erfarenheter kan reducera sökandens energi. 

Positiva skattningar görs om den sökande ger exempel på 

engagemang utöver det vanliga under perioder och om per-

sonen har en postivit inställning till detta. Notera även hur 

sökanden beskriver arbetssituationer i andra sammanhang, 

framför allt om personen förmedlar ett genuint intresse för 

och engagemang i sitt arbete.

UTHÅLLIG. Förblir motiverad och effektiv trots bakslag och 

besvikelser. Arbetar på tills projekt är avslutade eller resultat 

uppnådda.

– Berätta om något som gjort dig väldigt besviken. Vad tänkte 

du när det hände? Hur agerade du? Hur gick det sedan?

– Har du någon gång blivit kritiserad eller ifrågasatt på job-

bet? Vad gällde det? Vem framförde det till dig? Vilket var din 

respons? Vad ledde det till?

– Har du någon gång tappat sugen? Vad var det som hände? 

Hur hanterade du det? Har du någon gång vänt ett nederlag 

till en framgång? Vad hade hänt? Vad gjorde du? Vad var det 

som fick dig att agera på det sättet? Hur gick det?

Positiva skattningar görs när den sökande kan ge konkreta ex-

empel på konstruktivt beteende som leder till positiva resultat 

i samband med besvikelser och ifrågasättanden. Skattningen 

ska sättas i proportion till hur stora bakslagen är, hur proaktivt 

sökanden agerat och vilka resultat som uppnåtts.

SOCIALA FÄRDIGHETER
SAMARBETSFÖRMÅGA. Arbetar bra med andra människor. 

Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kom-

municerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.

– På vilket sätt är ni beroende av varandra i din arbetsgrupp 

i dag? Hur samarbetar ni? Hur upplever du det? Vad har du 

för roll i gruppen? Varför tror du att du fått den rollen? Vad 

tycker du om det? Vad har du fått för feedback på ditt sätt 

att arbeta med andra?

– Gör du något för att främja gruppen eller förbättra relatio-

nerna? Vad gör du? Vad har du fått för respons? Finns det 

något du borde göra som du inte gör? Varför gör du det inte?

– Berätta om en situation när relationerna skurit sig. Vad 

hände? Vad gjorde du? Hur löste det sig?

– Har du någon gång behövt samverka med någon du uppfat-

tat som svår att samarbeta med (kollega, kund eller liknande)? 

Berätta om den situationen. Vad gjorde att det var svårt? Hur 

hanterade du det? Kan du ge ett exempel? Hur gick det?

Positiva skattningar baseras dels på uppträdandet under 

intervjun, om personen har ett positivt och lyhört bemö-

tande, lyssnar och är mottaglig och uppfattas som öppen 

och tillmötesgående. De baseras också på en medvetenhet 

om relationerna på arbetsplatsen och konkreta, positiva steg 

personen tar för att stärka dessa samt på en konstruktiv kon-

flikthantering.

RELATIONSSKAPANDE. Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkes- 

mässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller 

relationer.

– Vilken typ av relationer och kontakter har du med andra 

utanför arbetsgruppen? Hur underhåller/vårdar du dem? Hur 

fungerar det? Vad ger dig mest? Vad ger dig minst?

– Hur använder du ditt kontaktnät för att nå dina mål? Berätta 

om en sådan situation. Vilka var förutsättningarna? Hur gjorde 

du? Hur gick det?

– Berätta om en situation när du behövt skapa nya kontakter. 

Hur gick du tillväga? Hur gick det?

– Har du någon gång behövt skapa nya kontakter, men funnit 

att det var svårt? Berätta. Vad gjorde att det var svårt? Vad 

gjorde du? Hur blev det sedan?

Positiva skattningar baseras på erfarenhet av situationer där 

detta varit framträdande och ställt krav på ett proaktivt be-

teende som personen upprätthållit och som lett till önskade 

resultat.

EMPATISK FÖRMÅGA. Har förmåga att sätta sig in i någon 

annans perspektiv eller situation utan att ta över personens 

känslor.

– Berätta om en situation när du varit tvungen att hantera en 

person som gått igenom något svårt. Vad var det som hände? 

Vilken var din roll? Vad gjorde du? Hur kändes det för dig? 

Vad ledde det till?

– Har du någon gång mött någon i en akut situation eller 

någon som just då varit väldigt uppriven? Vad hade hänt? 

Vad gjorde personen? Vad gjorde du? Hur påverkade det dig? 

Hur gick det sedan?

– Har det hänt att någon berättat något för dig som var viktigt 

för den personen – något som det var svårt för dig att höra? 

Vad gällde det? Hur hanterade du det? Hur gick det?

Positiva skattningar baseras delvis på uppträdandet under 

intervjun, om personen uppfattas som lyhörd och har för-

måga att lyssna. De baseras också på konkreta indikationer på 

förmåga att vara tillgänglig och närvarande för någon annans 

behov och att kunna sätta åt sidan det egna perspektivet, 

utan att förlora det ur sikte.

MUNTLIG KOMMUNIKATION. Talar klart, välformulerat 

och engagerat i enskilda möten och små och stora grupper. 

Lyssnar och är mottaglig för motparten och anpassar sig till 

situationen.

– I vilka situationer på jobbet måste du göra presentationer? 

Hur många åhörare brukar du ha? Är de interna eller externa? 

Hur upplever du de här situationerna? Berätta om en pre-

sentation du nyligen höll. Ta med mig dit. Vad försökte du 

uppnå? Vad kunde ha varit bättre? Vad fick du för respons?

– I vilka situationer på jobbet behöver du övertyga eller på-

verka andra? Beskriv när du senast lyckades övertyga någon 

om något som var viktigt för dig. Hur gick du tillväga? Är det 

så du brukar göra när du försöker påverka andra?

– När försökte du senast påverka en grupp i en viss fråga? Ta 

med mig dit (vad gällde det?, vad gjorde du?). Hur gick det?

Positiva skattningar baseras på hur den sökande kommuni-

cerar i intervjusituationen, framför allt om hon eller han är 

välformulerad och engagerande att lyssna till, om personen 

lyssnar och bemöter intervjuaren på ett adekvat sätt, anpas-

sar sin kommunikation till olika sammanhang och om hon 

eller han har uppnått goda resultat i samband med större 

presentationer.

LOJAL. Uttrycker en positiv attityd till sitt arbete, verksam-

heten och/eller organisationen. Handlar i enlighet med fattade 

beslut, verksamhetsplanen, mål, policyer och riktlinjer. Tar upp 

kritik endast i de korrekta sammanhangen eller direkt med 

berörda parter eller överordnad.

– Har du någon gång tyckt att det varit svårt att följa ett 

beslut som fattats i ledningsgruppen eller högre upp i orga-

nisationen? Berätta om den situationen. Vad gjorde du? Hur 

gick det?

– Har du någon gång känt att du behövde driva en fråga trots 

att din chef hade en annan synpunkt? Vad gällde det? Hur 

gjorde du? Vad ledde det till?

– Har du någon gång känt att du behövt ta strid för något 

i ditt arbetsliv? Vad var det? Hur agerade du? Vad hände?

Under hela intervjun kan indikationer på illojalitet framkomma. 

Intervjuaren bör lyssna och skatta spontana negativa kom-

mentarer, särskilt om dessa är osakliga eller inte tar hänsyn 

till båda parternas ståndpunkter. Det innebär inte negativa 

skattningar när någon har reagerat på vad de uppfattar som 

felaktigheter, utan bara om de inte är övervägda eller bara 

tar hänsyn till egenintresse eller en begränsad ståndpunkt. 

Skattningarna bör sedan baseras på hur frågan drivs. Positiva 

skattningar baseras på kritik som framförts med förståelse för 

de olika perspektiven, sakligt och i rätt forum.

SERVICEINRIKTAD. Är lugn, uppmärksam och tillmötes- 

gående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att 

hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.

– I vilka sammanhang behöver du hjälpa eller stötta andra? 

Hur stor del av ditt arbete är det? Hur upplever du de situa-

tionerna?

– Berätta om när någon sist kom och behövde hjälp. Vilka 

var förutsättningarna? Vad gällde det? Vad gjorde du? Vad 

ledde det till?

– Har du varit med om att någon ställt orimliga krav på dig i 

det här sammanhanget? Vad handlade det om? Vad gjorde 

du? Vad ledde det till?

– Har du någon gång tappat humöret eller blivit irriterad? 

Berätta om det tillfället. Vad gällde det? Hur hanterade du 

det? Hur gick det?

Positiva skattningar stöds av att personen ser det som del av 

sin roll att ge service till andra och har en positiv attityd till 

detta. Detta ska beläggas med övertygande konkreta exempel 

på faktiskt stöd eller hjälp man erbjuder, och förmåga att 

leverera god service och hantera svåra personer utan att de 

egna känslorna tar sig uttryck på ett sätt som påverkar de 

långsiktiga målen negativt.

ÖVERTYGANDE. Är duktig på att påverka och övertyga. Får 

andra att ändra åsikt eller beteende.

– I vilka situationer på jobbet behöver du övertyga eller på-

verka andra?

– Beskriv när du senast lyckades övertyga någon om en sak 

som var viktig för dig. Hur gick du tillväga? Är det så du 

brukar göra?

– När försökte du senast påverka en grupp i en viss fråga? Vad 

gällde det? Hur gjorde du? Hur gick det?
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– I vilka situationer är du ansvarig för att förhandla? Berätta 

om en konkret situation – hur gick du tillväga? Hur gick det?

– Finns det något du vill bli bättre på här? Vad gör du för att 

åstadkomma det? Kan du ge ett exempel?

– Berätta om ett tillfälle när du inte alls fått som du velat. Vad 

gällde det? Hur försökte du påverka saken? Vad var det som 

gjorde att det gick som det gick?

Positiva skattningar baseras på konkreta exempel på situa-

tioner där den sökande påverkat eller övertygat andra och 

uppnått konkreta resultat. Dessa stärks om situationerna varit 

krävande eller om frågorna när sökanden lyckats påverka eller 

övertyga andra varit avgörande. Hänsyn bör också tas till om 

sökandens tillvägagångssätt kan anses vara väl anpassat till 

situationen.

KULTURELL MEDVETENHET. Värdesätter olikheter och för-

står hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en 

själv och andra. Har förmåga att ta med detta i beräkningen 

när beslut fattas och handlingssätt väljs.

– Har du kontakt med människor från andra kulturer i ditt 

arbetsliv? I ditt liv i övrigt? Har du haft det tidigare? Har du 

kontakt med andra grupper eller subkulturer (t ex gaykultur 

eller ungdomskultur)? Har du haft det tidigare? I vilken om-

fattning och på vilket sätt? Vad har du lärt dig av det?

– Berätta om en situation när kulturella skillnader varit fram-

trädande i en arbetssituation. Vad gällde det? Vad gjorde du? 

Hur gick det?

– Har din erfarenhet av det här någon gång påverkat ditt 

agerande? Vad hände? Vad gjorde du? Vad ledde det till?

– Har det någon gång påverkat ett beslut? Vad gällde det? 

Hur tänkte du? Hur tänker du på det efteråt? Har du kunnat 

applicera de här lärdomarna i något sammanhang?

– Har det hänt att du själv tillhört minoriteten eller varit främ-

mande i något sammanhang? Hur uppfattade du det? Hur 

agerade du i den situationen? Vad ledde det till?

Positiva skattningar baseras på kunskap och medvetenhet 

om olikheter, en positiv attityd till dessa och förståelse för 

att olikheter kan berika, samt konkreta indikationer på att 

personen kan anpassa sitt eget agerande för att samarbeta 

smidigt med olika sorters människor.

LEDARSKAPSFÖRMÅGOR
LEDARSKAP. Leder, motiverar och förser andra med 

befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma 

mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. 

Skapar engagemang och delaktighet.

– Vad har du för erfarenheter av arbetsledning? Projekt-

ledning? Personalansvar?

– Beskriv ett tillfälle när du samordnade en grupps arbete. 

Vilka var förutsättningarna? Hur gjorde du? Vilken var den 

största utmaningen? Hur tog du dig an den? Vad fick du för 

feedback?

– Hur motiverar du andra? Berätta om en sådan situation. Vad 

gjorde du? Hur gick det?

– Har du någon gång haft en medarbetare som inte fungerat? 

Berätta om den situationen. Hur agerade du då? Vad ledde 

det till?

– Har du någon gång haft en arbetsgrupp som inte fungerat 

så bra? Vad hände där? Vad gjorde du? Vad ledde det till?

– Hur arbetar du med att utveckla andra? Hur följer du upp? 

Brukar det fungera? Berätta om en situation när det fungerat 

sämre?

Denna kompetens kan vara svår att skatta för dem som saknar 

formell ledarerfarenhet. Intervjuaren bör då ställa sig avvak-

tande och titta på förutsättningarna, snarare än själva presta-

tionen. För dem med viss eller omfattande erfarenhet baseras 

positiva skattningar på konkreta indikationer på medvetenhet 

och lyhört och proaktivt agerande som givit goda resultat.

TYDLIG. Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att 

budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla 

berörda parter. Påminner och följer upp.

– Finns det situationer där du behöver förklara komplexa saker 

för andra? Berätta om en sådan situation. Vilka var förutsätt-

ningarna? Hur gick du tillväga? Hur gick det? Hur vet du att 

du uppnådde det resultatet?

– Hur gör du för att säkerställa att ditt budskap gått fram? Kan 

du beskriva en konkret situation? Fungerade det?

– Hur gör du för att budskapet inte ska glömmas bort? Kan 

du ge ett exempel? Hur fungerade det?

Notera hur den sökande kommunicerar i intervjusituationen 

och om hon eller han är tydlig i sin tanke och sitt framförande. 

Positiva skattningar baseras på om man som lyssnare upplever 

en stadga och konsekvens i kommunikationen, om sökanden

framhäver ett tydligt budskap och om slutsatserna av olika re-

sonemang framgår. De direkta observationerna är ett absolut 

krav, men de stärks om den sökande kan ge konkreta exempel 

på situationer där hon eller han lyckats förmedla komplexa 

budskap, säkerställt att budskap går fram och påmint eller 

följt upp på ett effektivt sätt.

AFFÄRSMÄSSIG. Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. 

Fokuserar på kostnader, intäkter, vinst, marknader och vad 

som kan ge störst avkastning.

– Vad har du för erfarenheter av affärsmässigt tänkande? 

Hur har du applicerat det i praktiken? Kan du ge ett konkret 

exempel? Vad blev resultatet av det?

– Har du hittat något sätt att öka intäkterna? Fungerade det 

i praktiken?

– Har du hittat nya affärsmöjligheter? Hur kom du på den 

idén? Har du haft möjlighet att omsätta den i praktiken? Finns 

det andra idéer?

– Har du själv genererat några förslag för att minska kostna-

derna? Berätta om detta. Genomförde ni det?

Positiva skattningar baseras på förståelse för affärsmässiga 

principer som den sökande uttrycker och konkreta exempel 

på hur detta kan komma till praktisk användning. Detta stärks 

av spontana kommentarer sökanden gör om affärsmässigt 

tänkande i andra delar av intervjun.

STRATEGISK. Tänker strategiskt och har ett brett perspektiv 

på frågor. Ser på sakers långsiktiga betydelse och vidare kon-

sekvenser och anpassar sina handlingar till detta.

– På vilket sätt tänker du strategiskt eller taktiskt? Tänker du 

på ditt eget arbete eller på organisationen i sin helhet? Kan 

du ge ett konkret exempel?

– Har det här genererat något konkret förslag från din sida? 

Hur fick du den idén? Har du framfört den till organisationen? 

Har ni omsatt den i praktiken? Vad blev resultatet?

– Vilket tidsperspektiv har du när du tänker på ditt arbete? 

Hur skulle du lägga upp er strategi inför framtiden om det var 

du som bestämde?

– Vilka är de huvudsakliga utmaningarna i er bransch i ett 

kortare perspektiv? I ett längre perspektiv? Hur tycker du att 

ni ska bemöta dem?

Positiva skattningar baseras framför allt på om sökanden 

har förmåga att resonera kring frågor med ett långsiktigt 

perspektiv och ta hänsyn till många olika faktorer. Detta 

är delvis kopplat till analytisk förmåga, förmåga att röra sig  

mellan det begreppsmässiga och det konkreta och tydligheten 

i tankeprocesserna, men det är avgörande var den sökande 

applicerar sin förmåga och uppmärksamhet. Den positiva 

skattningen stärks om sökanden spontant berör den här 

typen av resonemang. Hänsyn måste tas till det utrymme för 

långsiktigt tänkande som finns givet den sökandes bransch 

och roll, men också till att det alltid finns utrymme att tänka 

långsiktigt på t ex den egna professionella utvecklingen.

OMDÖME. Gör korrekta avvägningar och prioriteringar. 

Väger samman komplex information och olika typer av hän-

synstaganden och visar omdöme vid uttalanden, agerande 

och beslut.

– Berätta om en situation när du ställts inför en svår avväg-

ning. Vad gällde det? Hur resonerade du? Samlade du in 

någon ytterligare information? Konsulterade du andra? Hur 

resonerade du? Vad ledde detta till?

– Berätta om en annan svår situation när ett komplext beslut 

skulle fattas. Hur gick du tillväga? Hur resonerade du? Hur 

gick det?

– Har du någon gång fattar ett felaktigt beslut i en viktig 

fråga? Vad gällde det? Hur tänkte du? Vad gjorde att det blev 

fel? Hur ser du på det nu i efterhand?

Väg in resultaten på de analytiska testerna här, men säkerställ 

att den sökande har en reflekterande och analytisk läggning 

och att hon eller han faktiskt använder sig av sina förmågor. 

Notera om det finns goda exempel på korrekta analyser och 

om andra exempel indikerar bristfälliga analyser. Dessa exem-

pel kan både komma från frågorna ovan och från sökandens 

biografiska intervju, och det sistnämnda får inte underskattas 

eller bortses från.

BESLUTSAM. Fattar snabba beslut och agerar utifrån dessa, 

trots begränsad information eller svåra omständigheter. Visar 

omdöme under tidspress.

– Vilken typ av beslut fattar du i ditt arbete? Är de snabba 

eller har du tid att fundera över dem?

– Kan du berätta om ett tillfälle när du var tvungen att fatta 

ett snabbt beslut? Vad gällde det? Hur gick du tillväga? Blev 

det bra?
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– Kan du berätta om ett tillfälle när du hade ett mer avgörande 

beslut att fatta? Vad gällde det? Hur gjorde du? Hur gick det?

– Har du någon gång fattat ett beslut som inte blev så bra? 

Hur tänkte du? Vad resulterade det i? Hur tänker du på det 

nu efteråt?

Här måste intervjuaren ta ställning till svårighetsgraden och 

tidspressen i beslutsfattandet, och det är även möjligt att 

väga in beslutsfattande som framkommit i samband med 

bakgrundsintervjun. Positiva skattningar görs när det finns 

konkreta indikationer på att personen har förmåga att komma 

till beslut även när det gäller större frågor och informationen 

är begränsad, och att detta görs i god avvägning mot risker 

och med övervägande goda resultat.

INTELLEKTUELLA FÄRDIGHETER
STRUKTURERAD. Planerar, organiserar och prioriterar arbe-

tet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.

– På vilket sätt behöver du planera och organisera som del av 

ditt arbete i dag? Hur lägger du upp det? Tycker du att det 

fungerar bra? Kan du berätta om ett tillfälle när det verkligen 

fungerade bra?

– Berätta om ett tillfälle när du hade väldigt mycket att göra. 

Hur gick du tillväga? Hur gick det?

– Vad har du för tidsramar som du arbetar mot? Hur tycker 

du det fungerar att hålla dem? 

– Kan du berätta om ett tillfälle när det inte gick att hålla 

dem? Vad var det som hände? Hur löste det sig?

– Har det någon gång hänt att din planering helt gick i stöpet? 

Varför blev det så? Hur redde det upp sig?

Skattningar kan ofta baseras både på direkta och indirekta 

observationer, där positiva indikationer handlar om väl avvägd 

planering, ordning och metodik som fungerar även när det 

blir pressat och personen visar en god förmåga att prioritera 

rätt saker.

KVALITETSMEDVETEN. Är noggrann och väl medveten om 

mål och kvalitetsstandard. Lägger ner stor vikt vid att man 

lever upp till dessa.

– Vad betyder kvalitetstänkande för dig? Vad betyder det i 

praktiken? Vad måste du göra för att leva upp till detta?

– Har du någon gång haft svårt att leva upp till detta? Varför 

blev det så? Hur löste det sig?

– Har du någon gång varit tvungen att kompromissa med kva-

liteten för att hålla tiden? Varför blev det så? Hur hanterade 

du det? Hur gick det? Vad lärde du dig av det?

Gör en avvägning om personen har en förståelse för kvali-

tetstänkande och prioriterar detta samt om det finns konkreta 

indikationer på att det påverkar hennes eller hans arbetssätt 

med en för uppgiften korrekt balans mellan tid och kvalitet.

KREATIV. Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i 

arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas 

i praktiken och leder till resultat.

– I vilka sammanhang kan du komma med nya lösningar eller 

idéer? Berätta om en sådan situation. Vad fick du din idé 

ifrån? Hur gick det?

– Berätta om en situation när du kommit på något du tycker 

är väldigt bra. På vilket sätt var ditt förslag nytt? Har du haft 

möjlighet att förverkliga det?

– Berätta om en situation när du ifrågasatte något som var 

allmänt accepterat? Vad gällde det? Hur tänkte du? Var fick 

du dina tankar ifrån? Vad ledde det till?

Positiva skattningar baseras enbart på konkreta exempel på 

idéer personen själv haft eller bidragit till som lett till faktiska 

resultat.

SPECIALISTKUNSKAP. Förstår de fackmässiga aspekterna 

av arbetet särskilt bra. Underhåller kontinuerligt sin specia-

listkunskap. Är en kunskapsresurs för andra.

– Beskriv din yrkesmässiga specialistkunskap med dina egna 

ord. Ingår det här i ditt generella yrkesutövande eller är det 

lite utöver det vanliga? Vilken typ av problem hjälper din spe-

cialistkunskap dig att lösa?

– Hur håller du dig à jour med det som händer inom ditt 

fackområde? Tycker du det räcker för att hänga med? Finns 

det andra sätt för dig att underhålla din specialistkunskap?

– Brukar dina kolleger be dig om råd eller information? Vad 

brukar det gälla? Kan du ge ett exempel? Kunde du svara på 

den frågan? Vad gör du när du inte vet svaren?

Positiva skattningar görs när personen fäster vikt vid sin kun-

skapsutveckling i större utsträckning än de flesta andra och 

att detta lett till att personen har mer att erbjuda sina kunder/ 

kontakter, eller att det finns indikationer på att andra använder 

henne eller honom för att hämta kunskap eller inspiration.

PROBLEMLÖSANDE ANALYSFÖRMÅGA. Arbetar bra med

komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina 

beståndsdelar och löser komplicerade problem.

– Vilken typ av information behöver du analysera i ditt nu-

varande arbete? Vilken sorts beslut kan dina analyser leda till?

– När var du senast tvungen att analysera en större mängd 

information? Vad gällde det? Hur gick du tillväga?

– Vilket är det mest komplexa problem du brottas med just 

nu? Hur gör du för att komma till ett beslut i den frågan? Var 

samlar du information? Vilken analys gör du?

– Vad ser du som din styrka i de här sammanhangen? Kan 

du ge ett exempel? Vilken är din svaghet? Kan du ge ett 

exempel?

Positiva skattningar baseras på att den sökande hanterar 

komplexa frågor och problem. Hänsyn måste även tas till 

resultaten på analytiska tester som i stor utsträckning skapar 

förutsättningarna för denna kompetens.

NUMERISK ANALYTISK FÖRMÅGA. Förstår numeriska 

underlag. Löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt.

Utvärderas bäst genom arbetspsykologiska test som fokuserar 

på numerisk analytisk förmåga.

SPRÅKLIG ANALYTISK FÖRMÅGA. Förstår komplicerade 

språkliga underlag, både talade och skrivna. Producerar egna 

dokument av hög kvalitet.

Utvärderas bäst genom arbetspsykologiska test eller simule-

ringsövningar som fokuserar på språklig analytisk förmåga.

Källhänvisning: 
Kompetensbaserad Personalstrategi, 2008. Författare: Malin 

Lindelöw, utbildad psykoterapeut, doktor i psykologi
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Denna matris kan användas för att planera/boka intervjuer om kandidaterna ska träffa flera intervjuare på olika stationer. 

Befattning

Datum

Intervjutid (ex) Intervjuare A / plats A Intervjuare B / plats B Intervjuare C / plats C

Kl. 09.00–10.00 Kandidat 1 Kandidat 2 Kandidat 3

Kl. 10.00–11.00 Kandidat 2 Kandidat 3 Kandidat 1

Kl. 11.00–12.00 Kandidat 3 Kandidat 1 Kandidat 2

Guide för referenstagning 

Befattning

Institution/verksamhet

Kandidat

Referentens namn

Referentens nuv befattning

Tel nr

Datum för referenstagning

INLEDNING
•	 Presentera dig själv, organisationen och varför du ringer 

•	 Fråga om referenten har tid nu eller om ni ska boka en tid då du ringer tillbaka

•	 Berätta kortfattat om befattningen som personen är aktuell för, vad personen skulle få för arbetsuppgifter och ansvar 

•	 Stäm av om referenten förberetts på samtalet i förväg av kandidaten

Vad är din relation till den sökande (chef, kollega, privat relation)? 

Hur länge arbetade ni tillsammans? 

När slutade ni arbeta tillsammans och varför? 

Kan du berätta om den sökandes arbetsuppgifter? 

•	 Generell beskrivning av arbetsuppgifterna (inkl ansvar, mandat, rapporteringsvägar etc).

•	 Särskilda ansvarsområden? 

•	 Deltagande i större projekt/utvecklingsinsatser?

•	 Eventuell ledarskapsfunktion/-er?

Matris för intervjuplanering 
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Vilka egenskaper eller förmågor hos personen har varit mest värdefulla i ert samarbete? (Be om konkreta exempel på 

personens sätt att agera och resultat som uppnåtts).

Vad behöver personen utveckla eller bli bättre på? 

Hur tror du att andra som arbetat med den sökande skulle beskriva henne/honom?

Ingick personen i någon arbetsgrupp? Vad hade personen för roll? Trivdes personen med arbete i grupp? Vad brukar 

personen få/ta för roll i grupper?

Inträffade någon konflikt i gruppen? Vad hände? Hur löstes den?

Hur har den sökande presterat under den tid som ni arbetade tillsammans (stäm av mot punkterna ovan)?

Beskriv hur du uppfattar den sökande med dina egna ord! (Be referenten förtydliga vad hon/han menar med ord och 

generaliseringar och be om exempel på beteenden). 

Vad har utmärkt den sökande jämfört med andra medarbetare i samma typ av position? (Be om konkreta exempel på 

personens förhållningssätt i jämförelse med andra).

Vilka egenskaper eller förmågor hos personen har varit mest värdefulla i ert samarbete? (Be om konkreta exempel på 

personens sätt att agera och resultat som uppnåtts).

Vad behöver personen utveckla eller bli bättre på? 

Hur tror du att andra som arbetat med den sökande skulle beskriva henne/honom?

Ingick personen i någon arbetsgrupp? Vad hade personen för roll? Trivdes personen med arbete i grupp? Vad brukar 

personen få/ta för roll i grupper?

Inträffade någon konflikt i gruppen? Vad hände? Hur löstes den?
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•	 Undersök sedan de befattningsspecifika kompetenserna som identifierats i kravprofilen. Dessa kompetenser ska följa som 

en röd tråd genom hela rekryteringsprocessen, även vid referenstagning. För en definition av specifika kompetenser se 

bilaga Kompetensbibliotek. Förklara gärna för referenten vad varje kompetens står för, då ökar möjligheterna för referenten 

att ge ett välgrundat svar. Utgå gärna från bilagan Intervjuguidens frågestruktur och fråga närmare hur personen fungerat 

på respektive kompetensområde. 

•	 Exempel: Jag skulle nu vilja fråga dig lite mer specifikt om några kompetensområden. Jag skulle vilja börja med att ställa 

frågor kring hur självgående personen varit. Vad hade personen för ansvar eller åtaganden i sitt arbete? Hur förhöll 

sig personen till detta? Hur mycket stämde personen av, frågade eller rapporterade om för att kunna driva sina frågor 

vidare? Kan du beskriva ett konkret exempel? Beskriv en större uppgift personen fick ansvar för. Vad gällde det? Vilka var 

förutsättningarna? Hur gick personen tillväga? Vad var det största problemet? Hur löste personen det? Hur gick det? Har 

personen någon gång satt igång något som inte blev avslutat? Vad var det? Vad hände? Vad var det som gjorde att det 

gick som det gick?

Kompetens:

Kompetens: 

Kompetens: 

Kompetens: 

Om du tänker fritt: Vilken typ av arbete/befattning uppfattar du att personen är mest lämpad för och skulle komma mest 

till sin rätt? 

Är detta en person du skulle återanställa alternativt vilja arbeta tillsammans med igen? 

Finns det någon anmärkning beträffande den här personen när det gäller att passa tider, hederlighet eller missbruk? 

Finns det något du skulle vilja lägga till som jag inte frågat om? 

•	 Summera dina intryck. Tacka för referentens tid och avsluta samtalet.
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Bedömningsmatris Mall för yttrande/bedömningsunderlag 

Befattning

Verksamhet

Rekryteringsansvarig 

Närmaste chef

Anställningsform

Omfattning i procent

Önskat startdatum

Kravprofil Kandidat Kandidat

Utbildning

Erfarenhet

Kunskap

Kompetens

Övriga krav

Summa

1 = Kandidaten lever inte upp till kompetensen i samma utsträckning som de flesta andra. Indikationer om begränsningar 

överväger.

2 = Kandidaten lever upp till definitionen på kompetensen i ungefär samma utsträckning som de flesta andra. Det finns positiva 

indikationer och dessa tenderar att överväga, men det finns även tecken på begränsningar.

3 = Kandidaten lever upp till kompetensen i större utsträckning än de flesta andra. Positiva indikationer överväger klart.

Syftet med yttrandet/bedömningsunderlaget är att objektivt och tydligt beskriva och motivera urvalet av den person som 

erbjudits befattningen. Bedömnings-underlaget ska alltså ge en klar uppfattning om hur urvalsprocessen gått till, samt vilka 

meriter som varit avgörande i valet av personen.

Underlaget ska innehålla:
•	 Vilka kvalifikationer som vägt tyngst i urvalet och eventu-

ellt också hur de rankats i betydelse

•	 Antal sökande – interna respektive externa

•	 Vilka sökande som valts ut till första intervju och på vilka 

meriter

•	 Vilka av dessa som gått vidare till en andra intervju och 

på vilka meriter

•	 Utfallet av den andra intervjun och ev. referenser

•	 Vem som föreslås erbjudas anställningen och en motivering 

för detta förslag. Om den föreslagna innehavaren tackar 

nej och anställningen i så fall ska erbjudas någon annan 

görs en rangordning som innefattar fler personer och även 

innehåller motivering för denna rangordning

•	 Anställningsform (tidsbegränsad/tillsvidare) och föreslaget 

startdatum

•	 Löneförslag och motivering till detta

•	 Signatur av rekryterande chef och prefekt
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Mall för uppföljningssamtal med nyanställd
Uppföljningssamtalet genomförs efter en period om tre till sex månader och genomförs av chef eller PA-funktion.

Namn

Institution/avdelning

PA-funktion

Närmaste chef

Anställningsdatum

Uppföljningsdatum

Hur har din första tid som anställd vid LU fungerat?

Hur har introduktionen fungerat på din arbetsplats?

Hur fungerar samarbetet med dina kollegor?

Hur fungerar samarbetet med närmaste chef, har du fått tillräckligt stöd?

Hur har du kommit in i dina arbetsuppgifter?

Hur har anställningen motsvarat dina förväntningar?

Hur upplevde du anställningsprocessen?

Övriga anteckningar
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