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Under årets Almedalsvecka bjöd 
företaget Assessio in till ett runda 
bords-samtal på Wisby hotell för att 
diskutera hur organisationer kan 
arbeta effektivt med en av de främ-
sta hindren för tillväxt: att hitta rätt 
kompetens.

Almedalen är fullt av öppna seminarier 
och mingel-tillställningar, men den finns 
en annan arena också. Den lite mer  
hemliga: runda bords-samtalen.

Text och foto: Hanna Brodda

Hitta rätt  
kandidat med 
algoritm

Han berättar om ett test som gjorts 
på institutionen för neurovetenskap, 
som skulle kunna förutsäga psykos, 
det vill säga när en människa helt 
tappar kontakten med verklighe-
ten. De hade bland annat frågat om 
vidskeplighet och den enda varia-
beln förutspådde psykoser bättre 
än något annat. En vidskeplig män-

niska hade tolv gånger högre risk att 
senare i livet få en psykos.

Detta visar att en till synes ovid-
kommande variabel kan ha en bety-
dande utskiljningsfaktor. En annan 
fördel med större algoritmer, är för-
mågan att förutspå.

– Vi människor lever i det för-
flutna, vi tittar på historien och 

förmodar att den ska upprepa sig. 
Inte minst i rekryteringsprocesser. 
Vad har personen gjort och tidiga-
re presterat? Det utesluter en stor 
grupp på arbetsmarknaden, nämli-
gen de förmågor som ännu inte är 
en upptäckt förmåga, säger Martin 
Ingvar. e

jobb & karriär

Resurser sparas. Stefan Fölster, Reforminstitutet, Carolina 
Wallenius, vice koncernchef Assessio och Erik Sandström  från 
Arbetsförmedlingen: ”Om valid data skulle tillföras i match-
ningsprocessen hos oss skulle många nya kompetenskanaler 
öppnas, och arbetsförmedlingens resurser skulle kunna 
läggas på rätt saker och integrationen sannolikt underlättas”, 
sa Sandström.

Niklas Huss, innovationschef Länsför-
säkringar. Martin Borg på Millton Labs 
och Ulrika Lyth från Unionen.

Louise Ring, HR-direktör på Axfood. Martin Ingvar, Karolinska Institutet, 
ser fördelar med algoritmen som 
rekryterare.
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Samtalets moderator, Stefan Föl-
ster, vd för Reforminstitutet, inledde 
med att berätta att väl fungerande 
rekryteringsprocesser är en kritisk 
framgångsfaktor. Han konstaterade 
att lovande personer sorteras idag 
bort utan att de fått en chans att 
visa vad de går för. Det innebär att 
det skapas orättvisor och försämrar 
företagens konkurrenskraft. Utma-
ningarna är stora nog för rekrytera-
re och organisationerna själva, men 
närmast övermäktig för exempelvis 
Arbetsförmedlingen.

– Axfood har ändrat helt sättet 
som vi anställer på. I dag använder 
vi oss av en algoritm när vi anstäl-
ler och den träffar betydligt bättre, 
mindre diskriminerande och för-
fördomsfritt, säger Louise Ring, HR-
direktör på Axfood.

För att beskriva möjligheterna med 
algoritmer, tog Assessios seniora 
konsult Anders Hectorlinde ordet. 
Han beskrev tekniken och vilken 
evidens som finns för dess förmåga 
att stärka mångfald, engagemang 
hos medarbetare och konkurrens-
kraft.

Den nya matchningstekniken tar 
bort orättvisor och ökar träffsäker-

heten, menade han. Algoritmer och 
artificiell intelligens, AI,  i kombi-
nation med vetenskapliga arbets-
psykologiska tester ger alla arbets-
sökande chansen att visa upp en mer 
heltäckande bild av sin förmåga än 
vad som framgår av ett CV. Arbets-
givaren får en möjlighet att finna 
värdefull kompetens på nya platser 
och undvika risken för likriktade 
rekryteringar.

 – Ofta ställs krav som sållar bort 
oslipade förmågor. Tendensen är 
att övervärdera tidigare erfarenhet 
och kunskap på bekostnad av perso-
nens förutsättningar att matcha de 
beteendeförväntningar som finns i 
rollen. Det finns inte mycket stöd i 
forskningen för att medarbetare blir 
speciellt mycket bättre på grund av 
tiden som gått från tre till tio år 
inom ett yrke.

Professorn och hjärnforskaren 
Martin Ingvar höll med:

– Vi använder oss alla av algorit-
mer, som till exempel att vi tenderar 
att tänka att de som är lika oss själva 
är förträffliga människor, men där 
har vi väldigt mycket mindre data. 
Kanske bara den enda variabeln och 
det ger ett klart mindre träffsäkert 
utfall.

Algoritmer baserade på tester minskar risk för diskriminering och allt för stor 
vikt på kandidatens historik.


