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SAMARBETSPARTNERS OCH MEDVERKANDE ORGANISATIONER

INNEHÅLL

Nätverk för beteendevetare
Vad är Nätverket för beteendevetare? Vårt mål i nätverket är att fylla kunskapsluckan som vi anser 
råder i dagens samhälle gällande beteendevetarens roll. Nätverket strävar efter att sprida kunskap 
och ge tillträde till kontakter för beteendevetare både mot andra beteendevetare såväl som mot 
arbetsgivare och övriga samhället. Det skapar värde för både studenter och yrkesverksamma samt 
andra aktörer.

Akademikerförbundet SSR
Akademikerförbundet SSR är det ledande fackliga yrkesförbundet för beteendevetare, 
folkhälsovetare, personalvetare, ekonomer, socionomer och andra samhällsvetare. Vi driver frågorna 
som är viktiga för dig – från utbildning och forskning till arbetsmarknad och anställningsvillkor. 
Varmt välkommen som medlem i Sveriges ledande samhällsvetarförbund, för dig som är chef eller 
specialist. Våra medlemmar finns inom såväl privat som offentlig sektor. Välkommen att höra av dig 
om du har frågor om Akademikerförbundet SSR, vår verksamhet eller villkoren för ett medlemskap.

Offentliga Affärer
Med fokus på upphandlingsfrågor, juridik, ekonomi, ledarskap och de goda affärerna är Offentliga 
Affärer en tidning som lockar till läsning och leder till handling. Att spara tid åt våra läsare och bidra 
till en effektivare och roligare marknads- och omvärldsbevakning är ett av våra uppdrag. Vår uppgift 
är också att informera om områden som kan vara helt nya för många beslutsfattare i den offentliga 
sektorn.



ARRANGÖR MEDIAPARTNER

ÄNTLIGEN EN ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR DIG SOM ARBETAR 
MED REKRYTERING OCH VALIDERING!
Rekrytering & Validering är mötesplatsen 
och konferensen för dig som jobbar  med 
rekrytering, validering & HR. Här utvecklas du 
inom ditt yrkesområde och lyssnar till sakkunniga 
talare, knyter kontakter med nya och gamla 
branschkollegor. Du får ny kunskap, arbetsglädje 
och inspiration under två glädjefyllda och 
utvecklande dagar! 

Vi arrangerar mötesplatsen tillsammans med 
Akademikerförbundet SSR som också har ingått i 
vårt programråd för att du som deltagare skall få 
ett så relevant och aktuellt program som möjligt. 
Stort tack till alla våra medverkande! 

Vi kommer att dela ut pris till ”Årets rekryterare 
2017”.  Kanske blir det du eller din organisation?

Vi vill att du som besökare skall få ta del av 
senaste nytt på flera områden från källor du 
kan lita på. En årlig mötesplats skall kunna 
erbjuda dig alla de redskap du behöver för att 
kunna utföra ditt arbete på ett inkluderande och 
värdeskapande sätt.  

Hur implementerar vi validering i vårt arbete? 
Hur jobbar man med kompetensbaserad 
intervjuteknik? Hur jobbar regeringen för att 
bättre kunna validera upp kunskap? Ja, dessa och 
många andra frågor förtjänar enligt oss en egen 
konferens och mötesplats.
 
Det behövs en årlig tillställning där du kan träffa 
dina kollegor med liknande uppdrag för att utbyta 
erfarenheter, ta del av nyheterna på området, 
utvecklas i din yrkesroll och ytterligare stärka 
din kompetens. För att möta behoven finns nu 
Rekrytering & Validering!
Varmt välkommen till oss! 

Sandra Johannesson, Programansvarig Beetende & 
Folkhälsa samt utbildningsansvarig, Hexanova Academy,

Sandra Johannesson

VÄLKOMMEN
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JAN BYLUND

ÅRETS MODERATORER

Jan Bylund är fenomenal på att göra stor humor av 
vardagens små absurditeter. Att han korades till Sveriges 
roligaste person av Expressens läsare är inte förvånande. Jan 
är en varm människa och med självdistans iakttar han vår 
omvärld. Hans humor, funderingar och träffsäkerhet lyckas 
gång på gång locka oss till skratt, och dessutom få oss att 
tänka efter lite extra. Med värme och glädje kommer Jan att 
tryggt leda oss genom Rekrytering & Validering 2017 . Med 
honom vid rodret kan man lugnt luta sig tillbaka och njuta av 
vad som komma skall!

REGERINGENS SYN PÅ 
FRAMTIDENS VALIDERINGSARBETE EMPLOYER BRANDING

Validering kan underlätta kompetensförsörjningen och 
bidra till effektivare utbildning. Betydligt fler personer 
än idag behöver få möjlighet att få sin kompetens 
synliggjord och erkänd för att komma vidare i arbete 
och utbildning. Vad behöver vi i Sverige fokusera på för 
att höja valideringens kvalitet och omfattning? 

Elin Landell, kanslichef 
Valideringsdelegationen

Det är hård konkurrens och brist på kompetent 
arbetskraft. Vinnare är de arbetsgivare som erbjuder 
ett gott ledarskap, goda relationer, utvecklande 
arbetsuppgifter och en bra miljö. Hur attraherar vi de allra 
bästa? Hur skapar vi trygghet på anställningsintervjun för 
att verkligen få fram det bästa av personens kompetens 
och egenskaper? Hur bygger vi goda 
relationer?

Keith Sivenbring, Konsult i 
kommunikation
och ledarskap vid Arnqvist & Sivenbring 
AB

HÖJDPUNKTER & MÅSTEN
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FREDRIK BÄCKMAN
Utbildare och inspiratör som lever för att locka 
ut det bästa ur människor. Fredrik har många 
strängar på sin lyra och har arbetat som utbildare, 
utvecklare, handledare, lärare och moderator. Till 
vardags arbetar Fredrik med validering och han 
kommer att leda oss genom dessa dagar med 
värme, glädje och humor!

PA
NELDEBATT



STÖDJANDE KULTUR OCH UTVECKLANDE 
KOMMUNIKATION

Vi vill alla göra ett bra jobb, både enskilt och tillsammans.
Utöver gemensamma värderingar och tydliga mål, så behöver vi även 
utvecklande kommunikation. Det är då som nya vägar och värden kan 
utvecklas. Med stödjande feedbackkultur minskar också risken att 
människor som brinner, slutar som utbrända. Lasse Gustavson delar med sig 
av konkreta verktyg och insiktsfulla erfarenheter.

I HUVUDET PÅ EN NORMALSTÖRD - ATT BLI SEDD, 
BEHÖVD OCH TAGEN I ANSPRÅK.

Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996 
Glada Hudik-teatern. Att hjälpa människor att utvecklas är det mest 
spännande av alla arbeten, menar Pär. Det må gälla vem som helst och 
var som helst, människor med funktionshinder likväl som multinationella 
företag. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare och talare. Han drivs 
av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. Pär 
bjuder på både skratt och gråt, han ger oss ett kvitto på vad som kan ske 
om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på människor och ger 
dem en chans att utvecklas.

Pär Johansson, Grundare, Glada Hudik-teatern 

PA
NELDEBATT

Vår svenska välfärdsmodell bygger på att samhället tillvaratar, förvaltar och 
utvecklar de enskilda medborgarnas kompetens och yrkeskunnande.  

Den senaste tiden har samhällsutmaningarna ökat samtidigt som behovet 
av kompetent arbetskraft med relevanta kunskaper är fortsatt högt.  

- Hur tar vi tillvara den dolda kompetensen?
- Hur kan vi arbeta inkluderande för att säkra framtidens välfärd? 

- Behöver samhället ställa ökade krav för att snabba på processen?
 

I panelen deltar: Elin Landell, Kanslichef, Valideringsdelegationen, Anne 
Buckard, Chef för etablering & mångfald, Arbetslivresurs. Jim Frölander, 

integrationskoordinator, Filipstads kommun. m.fl.

HUR SKA VI NYTTJA SAMHÄLLETS  
DOLDA RESURSER?
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Lasse Gustavson, Föreläsare, brandman & inspiratör



PROGRAMÖVERSIKT  ONSDAG  10  MAJ  2017  

LUNCH

13.20-14.10

14.10-15.00

Registrering och fika bland utställarna09.30-10.00

Moderatorn öppnar Rekrytering & Validering 201710.00-10.10

Regeringens syn på framtidens valideringsarbete - Elin Landell10.15-10.40

10.40-11.20

11.30-12.20

12.20-13.20

Konsten att gå från beslut till handling 
 - Michael Rangne

I huvudet på en normalstörd - Pär Johansson

Mingel och nätverkande

15.30-16.10

16.10-17.00

19.00-19.30

PANELDEBATT: Hur ska vi kunna nyttja samhällets dolda resurser - 
Elin Landell, Jim Frölander, Anne Buckard

FIKA OCH NÄTVERKANDE

Bankett och prisutdelning

15.00-15.30

Moderatorn avslutar dagen 17.00-17.10
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Miljoner (osynliga) möjligheter - Ali Khalil

När fördomar blir till spådomar - Kristina Halovanic

Validering - från snack till verkstad - Stig-Arne Bäckman

19.30-23.00



PROGRAMÖVERSIKT  TORSDAG  11   MAJ  2017

FIKA OCH NÄTVERKANDE

11.00-11.30

11.40-12.20

Registrering och fika bland utställarna08.30-09.00

Moderatorn välkomnar oss till dag två09.00-09.10

09.10-09.50

09.50-10.30

10.30-11.00

Employer branding - Så blir din organisation vinnare i jakten på rätt kompetens
- Keith Sivenbring

13.20-14.00

14.00-14.50

LUNCH12.20-13.20

Kompetensbaserad intervjuteknik - Karina Loyko

Moderatorn avslutar årets Rekrytering & Validering14.50-15.00

- Pelarsalen - Rum 357

Motiverade medarbetare genom stödjande kultur & utvecklande kommunikation 
- Lasse Gustavson

Transpersoners Situation i samhället igår, idag och i morgon
- Alfie Martins, Sara Bystam
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Praktikfall - Sigtunamodellen – Hur vi omvandlade utanförskap till jobb
- Ibrahim Khalifa 

- Pelarsalen

Rekrytering som validering - Per Andersson



ONSDAG 10 MAJ  FÖRMIDDAG

09.30-10.00

10.00-10.10

10.15-10.40 Regeringens syn på framtidens valideringsarbete
Validering kan underlätta kompetensförsörjningen och bidra till effektivare utbildning. Betydligt fler personer 
än idag behöver få möjlighet att få sin kompetens synliggjord och erkänd för att komma vidare i arbete och 
utbildning. Vad behöver vi i Sverige fokusera på för att höja valideringens kvalitet och omfattning? Elin Landell, 
kanslichef Valideringsdelegationen

Registrering och kaffeservering

Moderatorn öppnar Rekrytering & Validering 2017

12.20-13.20 LUNCH

10.40-11.20 Paneldebatt: Hur ska vi kunna nyttja samhällets dolda resurser? 
Vår svenska välfärdsmodell bygger på att samhället tillvaratar, förvaltar och utvecklar de enskilda medborgarnas 
kompetens och yrkeskunnande. Den senaste tiden har samhällsutmaningarna ökat samtidigt som behovet av 
kompetent arbetskraft med relevanta kunskaper är fortsatt högt. - Hur tar vi tillvara den dolda kompetensen?
- Hur kan vi arbeta inkluderande för att säkra framtidens välfärd? - Behöver samhället ställa ökade krav för att 
snabba på processen?
Elin Landell, Kanslichef, Valideringsdelegationen, Anne Buckard, Chef för Etablering & Mångfald, Arbetslivsresurs. 
Jim Frölander, integrationskoordinator, Filipstads kommun. m.fl.  

11.30-12.20

Jan Bylund Per AnderssonStig-Arne Bäckman
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13.20-14.10

I huvudet på en normalstörd 
Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996 Glada Hudik-teatern. Att hjälpa människor 
att utvecklas är det mest spännande av alla arbeten, menar Pär. Det må gälla vem som helst och var som helst, 
människor med funktionshinder likväl som multinationella företag. Pär är flerfaldigt belönad både som ledare 
och talare. Han drivs av en stark passion för det han gör, en del skulle kalla det galenskap. Pär bjuder på både 
skratt och gråt, han ger oss ett kvitto på vad som kan ske om man tänjer på gränserna, trotsar fördomar, tror på 
människor och ger dem en chans att utvecklas. Pär Johansson, Grundare, Glada Hudik-teatern

Miljoner (osynliga) möjligheter! 
Vår resa började som en idé i huvudet på tre studenter. Vi såg en orättvisa i samhället. Unga drivna, engagerade 
talanger gick utan arbete trots att de besatt enorma kompetenser och färdigheter. Den orättvisan bestämde 
vi oss att bekämpa. Och idag drygt fem år senare har vi gjort en magisk resa. Ali Khalil, VD & Grundare på 
Miljonbemanning AB



Validering - Från snack till verkstad
Ett helt och värdigt samhälle kräver möjligheter för ALLA! Skola och utbildning är viktigt, men kan inte vara 
den enda vägen. SeQF ger nya spännande möjligheter om vi vågar tänka nytt. Att synliggöra och dokumentera 
kunskaper, kompetenser och färdigheter oavsett var de förvärvas skapar nya möjligheter! Validering är lätt!. Stig-
Arne Bäckman, Visionär och affärsutvecklare, Nordiskt Valideringsforum

Fredrik Bäckman

ONSDAG 10 MAJ  EFTERMIDDAG

14.10-15.00

15.00-15.30

15.30-16.10

17.00 – 17.10 Moderatorn avslutar dagen

19.30-01.00 Bankett och prisutdelning

19.00-19.30 Mingel

Konsten att gå från beslut till handling 
Att kunna leda sig själv är en förutsättning för att komma åt det mesta av värde i livet. Och för att kunna leda andra. 
Självdisciplin, energi och målmedvetenhet skiljer agnarna från vetet. Det är en värld mellan att filosofera och att 
fatta ett beslut. Beslut som följs upp i handling förändrar ens liv och ibland världen. Att fundera och reflektera är 
en utmärkt början, men vill man påverka måste man komma vidare till handling om det inte i slutänden ska bli 
”business as usual”. Michael Rangne, Överläkare och specialist i psykiatri, Norra Stockholms psykiatri

16.10-17.00

Kristina HalovanicPär Johansson
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FIKA OCH NÄTVERKANDE 

När fördomar blir till spådomar
En av de vanligaste utmaningarna som rekryteringskonsulter har att hantera är uppdragsgivarens magkänsla. 
Ibland går det så långt att uppdragsgivarens slutsatser kring kandidatens framtida beteende går långt utöver den 
information som man faktiskt har samlat på sig och blir rena spådomar. Magkänslan är bara en känsla tills den 
bevisats och under seminariet ger Kristina tips på hur man hanterar uppdragsgivare som riskerar att rekrytera 
utifrån känsla istället för förnuft. Kristina Halovanic har arbetat med rekrytering sedan 2008 och företrädesvis 
arbetat med chefs- och specialistrekryteringar, både internationellt och nationellt, i stora och små företag. 
Kristina Halovanic, HR-konsult, Halovanic&Halovanic .



08.30 – 09.00

09.00 - 09.10

09.10 – 09.50 Transpersoners Situation i samhället igår, idag och i morgon
1 december 2016 tillsattes en ny utredning för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner: ”De 
mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla utan någon åtskillnad. Transpersoners rättigheter 
är en självklar del av arbetet med de mänskliga rättigheterna och de svårigheter transpersoner möter 
aktualiserar viktiga frågor kring samhällets ansvar för implementeringen av de mänskliga rättigheterna och 
skyddet mot diskriminering”. Bemötande är troligen den största och alltid aktuella frågan för oss och vi vill visa 
hur vår situation ser ut igår, idag och i framtiden. Alfie Martins, Ordförande för Transföreningen FPES & Sara 
Bystam, Styrelseledamot för Transföreningen FPES

Registrering och kaffeservering

Moderatorn välkomnar till dag två

09.50 – 10.30 Rekrytering som validering
Validering handlar om att synliggöra, bedöma och ge erkännande åt människors kunskap och kompetens, 
oberoende av var, hur och när de har lärt sig. Att få ett arbete är centralt när det gäller att en individ ska få 
erkännande för att kunnandet är tillräckligt och värdefullt. Det gäller speciellt inom yrken som inte är reglerade 
och alltså inte kräver en specifik formell kompetens. Rekrytering av personal kan därför förstås som en form 
av validering. Men viktiga frågor blir då också vilka kompetenskrav som ställs på den som rekryteras och hur 
dessa är relaterade till den kompetens som arbetet faktiskt kräver. Per Andersson, professor i pedagogik vid 
Institutionen för beteendevetenskap & lärande.

10.30 – 11.00

Sara Bystam Karina Loyko
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FIKA OCH NÄTVERKANDE 

TORSDAG 11 MAJ  FÖRMIDDAG

11.00-11.30 Kompetensbaserad intervjuteknik
Innehåller ditt jobb många intervjuer med potentiella arbetstagare? Hur ställer man rätt frågor som går på 
djupet av personens erfarenhet? Hur ställer man frågor på ett sätt som känns tryggt för personen mitt emot 
dig, men som ger dig så mycket information som möjligt? Jag kommer att gå igenom STAR-tekniken som 
används vid kompetensbaserade intervjuer. Intervjufrågorna drivs av ett kompetensramverk. Det handlar om 
att dels våga fråga, och dels fråga rätt! Kom in och bli en vassare intervjuare!
Karina Loyko, Rekryterare

Alfie Martins



11.40-12.20 Praktikfall - Sigtunamodellen – Hur vi omvandlade utanförskap till jobb

Ibrahim KhalifaAli Khalil

12.20-13.20 LUNCH 

13.20-14.00

14.00-14.50

14.50-15.00 Moderatorn avslutar årets Rekrytering & Validering

Employer Branding  
- Så blir din organisation vinnare i jakten på rätt kompetens
Det är hård konkurrens och brist på kompetent arbetskraft. Vinnare är de arbetsgivare som erbjuder ett gott 
ledarskap, goda relationer, utvecklande arbetsuppgifter och en bra miljö. Hur attraherar vi de allra bästa? Hur 
skapar vi trygghet på anställningsintervjun för att verkligen få fram det bästa av personens kompetens och 
egenskaper? Hur bygger vi goda relationer? Keith Sivenbring, Konsult i kommunikation och ledarskap vid 
Arnqvist & Sivenbring AB

Motiverade medarbetare genom stödjande kultur & utvecklande kommunikation 
Vi vill alla göra ett bra jobb, både enskilt och tillsammans. Utöver gemensamma värderingar och tydliga mål, så 
behöver vi även utvecklande kommunikation. Det är då som nya vägar och värden kan utvecklas. Med stödjande 
feedbackkultur minskar oxå risken att människor som brinner, slutar som utbrända.  
Lasse Gustavson delar med sig av konkreta verktyg och insiktsfulla erfarenheter. Lasse Gustavson, Föreläsare, 
brandman & inspiratör

TORSDAG 11 MAJ EFTERMIDDAG
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Michael Rangne

2017
Rekrytering

Validering

I Sigtuna kommun valde vi att ändra vårt förhållningssätt och se varje enskild individ. Alla människor kan något 
och alla ska vara med och bidra. Med ett annat bemötande med fokus på kunskaper och där de informella 
kompetenserna valideras genomförde vi projektet Jobblyftet – Sigtunamodellen. Resultatet blev att drygt hälften 
av de personer som övriga system inte lyckats med och övriga aktörer inte längre trodde på, kom ut i egen 
försörjning. Ibrahim Khalifa, Kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna kommun

&

Foto: Kari Kohvakka



PRISER & INFORMATION  

PLATS OCH TID
Rekrytering& Validering arrangeras på:  
Norra Latin, Drottninggatan 71B, 111 36 Stockholm

Onsdag 10 maj kl. 10.00 - 17.10  

Registreringen öppnar kl. 09.30

Torsdag 11 maj kl. 09.00- 15.00  
Registreringen öppnar kl. 08.30 
 
Banketten på onsdag öppnar kl. 19.00 för anmälda 

BOENDE

Scandic Norra Bantorget 
Wallingatan 15, 111 24, Stockholm,  
Ange rabattkod ”D000037776” och få 8% i 
rabatt.

Clarion Hotel Sign
Östra Järnvägsgatan 35, 101 26 Stockholm 

Best Western Hotel Bentleys 
Drottninggatan 77, 111 60 Stockholm

Rekommenderade hotell i 
närheten av Norra Latin: 

KOMMUNIKATIONER
Det är enkelt att hitta till Norra Latin. Vi ligger 
500 meter från Centralstationen dit tåg, 
flygbussar, Arlanda Express och pendeltåg 
ankommer.

Närmaste tunnelbanestation är T-centralen, 
uppgång mot Vasagatan, eller Hötorget, 
uppgång mot Olof Palmes gata. Från 
Centralstationen/T-centralen är det cirka sju 
minuters promenad, och från Hötorget är det 
cirka fyra minuters promenad.
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rekryteringochvalidering.hexanovaacademy.se



PRIS
Deltagarbiljetten innefattar hela konferensprogrammet med 
seminarier, luncher, fika, mingel och nätverkande. Dessutom ingår 
banketten med underhållning och prisutdelning.

GRUPPRABATT
Boka fem deltagare men betala endast för fyra. Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter utan gäller vid 
ordinarie pris. Vid större grupper vänligen kontakta  Sandra Johannesson, 0761 864 409, alt. sandra.johannesson@hexanova.se

ANMÄLAN
Besök rekryteringochvalidering.
hexanovaacademy.se för anmälan. Vid 
större grupper eller frågor vänligen kontakta 
Sandra Johanesson på telefon: 076 186 
44 09 eller via mail: sandra.johannesson@
hexanova.se. Anmälan är bindande men 
kan överlåtas till någon annan.

SMART BIRD EARLY BIRD JUST A BIRD

ERBJUDANDEN

4990KR 5490KR 5990KR

Du som blivit inbjuden av någon av våra partners erhåller en rabattkod som ger dig 1200 kronor i rabatt. För att ta del av 
partnerrabatten anger du koden i rutan ”Eventuell rabattkod” vid anmälan. Partnerrabatten går inte att kombinera med 
andra rabatter.

PARTNERRABATT

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRAM TILL 31/3 2017

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRÅN 1/4 2017  FRAM TILL 20/4 2017

VID ANMÄLAN TILL BÅDA DAGARNA 
FRÅN 21/4 2017

PRISER & INFORMATION  
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A Night of 
Entertainment

REKRYTERING & VALIDERING PRESENTS

Are you ready to
 join the show?

Avsluta den första dagen av Rekrytering & Validering 2017 
med en utsökt trerättersmiddag som avnjuts tillsammans 
med nya och gamla kollegor. Sprudlande skratt och goda 
chanser till nya bekantskaper utlovas i Pelarsalen på Norra 
Latin. En kväll som bjuder på storslagen underhållning 
och dans inpå småtimmarna. Under kvällen kommer även 
utmärkelsen Årets rekryterare 2016, att delas ut.


