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Kvalifikasjonsprinsippet

• Kriteriene i kvalifikasjonsvurderingen er utdanning, erfaring og 

personlig egnethet.
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Noen eksempler på typiske kategorier av 

screeningsspørsmål

Negativ seleksjon: Diskvalifisering

Har du erfaring fra å lede og gjennomføre lønnsforhandlinger?

Gradering: nivåforskjell

Hvor mange års erfaring med rekruttering har du?

a. Mer enn fem års erfaring, b. Tre til fem år, c. tre år eller mindre

Omfang: Avdekke hvor mye av noe kandidaten kan; officepakken

Word, Excel, Powerpoint, Outlook (flervalg) osv.

Dybdeinformasjon: Fritekst – ønsker mer detaljer om noe som må 
beskrives

Hvilke type prosjekter har du hatt ledelsen for, beskriv kort…
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• Jo flere som leser søknader, jo mer 

tid bruker dere.

• Erfarne vs. Uerfarne.

• Volum: Gjenbruk av 

screeningspørsmål sparer deg tid.

Fordel 1: Bruk mindre tid på å lese og 

behandle søknader

100
• 100-200 

min. x 
personer

80 • 80-160 
min. 

40 • 40-80 
min.
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Antall søknader går ned i screeningen., og til slutt hvor mange som er «best» kvalifisert



Fordel 2: Lesbarhet for rekrutterer og 

uthenting/bearbeiding
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Fordel 3: Godt skåringssystem hjelper å 

sortere søkerne

Kvalifikasjonskrav:

Mastergrad, fortrinnsvis master i rettsvitenskap

Kan du dokumentere fullført mastergrad? 

a) Ja, jeg kan dokumentere fullført mastergrad i 
rettsvitenskap - 900 poeng

b) Ja, jeg kan dokumentere fullført mastergrad i 
andre fag - 800 poeng

c) Nei, jeg kan ikke dokumentere fullført 
mastergrad - 0 poeng (diskvalifiserende)
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kandidat screening (<)

Kari 925

Jonas 900

Ali 875

Wenche 850

Wei 800

Svein 75

Sarai 50

Lisa 0



Fordel 4: Kandidatopplevelsen

• Lett å forstå for kandidaten hva hun 
skal svare på

• Kandidat slipper å bruke tid på 
søknadsbrevet hvis vedkommende 
ikke når opp i må-krav.

• Kan gi beskjed til søkerne om 
gjøremål de må huske på, som sparer 
rekrutterer for ekstraarbeid! 
(vitnemål/samtykke)
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Flere fordeler

• Et veldig billig verktøy 

sammenliknet med andre metoder

• Noen rekrutteringssystemer gjør 

enkel saksbehandling automatisk 

hvis man setter opp screeningen 

riktig.

• Like screeningsspørsmål
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Ulemper

• Kan kandidaten ha trykket feil?

• Rekrutterer må «tørre» og orke å 
finne ut hva som fungerer og ikke

• Tidsnød – ironisk nok – kan føre til at 
man lar være

• Screeningen er bare så god som den 
som lager den!

• «Lang» erfaring = «best kvalifisert?»

• Screeningspørsmål har også 
begrensninger og passer ikke til alle 
kvalifikasjonskrav
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Velger du dette vil din søknad bli diskvalifisert



Oppsummert

• Det er mange sider ved prosessen som gjør at 

screeningsspørsmål gir deg effekt!

• Det er ikke bare du som sparer tid, men kandidater vil også 

spare tid.

• Ta kontakt med din leverandør for å få best utbytte av din 

løsning.

Eksperimenter!
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