
  

Introduktion
Urvalsproblematiken i arbetslivet har 
vetenskapligt studerats i över 100 år. Nya 
metoder och processer har under denna tid 
utvecklats kontinuerligt. Detta innebär att 
kunskapen inom området förändras snabbt och 
att nya metoder och processer ständigt blir 
aktuella inom detta område. Denna kursdag ger 
dig den absolut senaste forskningen inom 
området. Kursen vänder sig till dig som är 
uppdragsgivare och/eller leverantör av 
rekryteringstjänster. Utbildningen stödjer 
beskrivningen av bedömningstjänster i ISO 
10667.

Urvalspsykologi
Ett grundläggande antagande bakom all urvals-
verksamhet, är att människor skiljer sig från 
varandra. Vore det inte så, skulle man kunna 
anställa vem som helst med rätt yrkesmässig 
kompetens. Förutom den yrkesmässiga 
kompetensen är man i allmänhet intresserad av 
faktorer som motivation, begåvning, den 
sökandes personliga egenskaper och värderingar 
och så vidare. Det finns idag mycket gott 
forskningsstöd vad som fungerar och inte 
fungerar som underlag till urvalsbeslut, trots detta 
finns det mycket som talar för att många 
urvalsbeslut grundas på annat en evidensbaserad 
kunskap. 

Kursupplägg
Syftet med denna kurs är att ge dig kunskap om 
hur olika psykologiska processer påverkar dig 
som leverantör eller uppdragsgivare av 
rekryteringstjänster. Ett andra syfte med kursen

är att ge en träning i att kritiskt granska de 
processer och metoder som idag används vid 
rekrytering. Det tredje syftet är att du ska få råd-
givning för val av processer och metoder.

Under 1 dags kurs kommer följande ämnen 
tas upp:

• Mekanisk och intuitiv bearbetning av 
information, historia och nutid 

• Hur förbättrar jag min magkänsla på 
ett enkelt sätt?

• Kompetensmodellernas överlägsenhet 
att leda oss på fel väg

• Två sätt att tänka; lär känna System 1 
& System 2, dina ständiga följeslagare

• Vi frågar   om förutsägelse och får 
tillbaka en beskrivning, varför svarar 
vi på fel fråga?

• Det är enklare än vad du tror, leverans 
av evidensbaserade bedömningar

VÄLKOMNA

Kursutbud 2012

Psychometrics Sweden

1. Kursledare är Anders 
Sjöberg, Docent i 
arbetspsykologi. 
Anders har över 15 års 
erfarenhet av 
urvalsfrågor och har 
utvecklat psykologiska 
urvalssystem som 
används av både 
privata och offentliga 
organisationer

2. Kostnaden för denna 
dag är 8000 SEK exkl 
moms. Anmälning 
mailas till 
info@psychometrics.se.
Om du har frågor 
kontakta Anders direkt 
på mobil 0732056048 
eller maila till 
anders.sjoberg 
@psychometrics.se

3. Tid och Plats:
16 april klockan 9-16 
Hogrefe Psykologiförlaget 
AB. Gävlegatan 12B  
113 30 Stockholm  
www.hogrefe.se
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