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GUIDE FÖR DIG SOM DELTAR I EU:S UTTAGNINGSPROV
Med den här guiden vill vi hjälpa finländare som deltar i EU-institutionernas allmänna
uttagningsprov att förbereda sig så bra som möjligt inför proven. Den beskriver hur EU rekryterar
fast anställd personal och hur den som är intresserad av en karriär inom EU kan förbättra sina
möjligheter att bli godkänd genom att förbereda sig effektivt.
Guiden behandlar framför allt de uttagningsprov som EU-institutionernas gemensamma
rekryteringsbyrå Epso (European Personnel Selection Office) ordnar för att rekrytera handläggare
och som är öppna för medborgare i hela unionen. Informationen i guiden kommer från Epso, olika
aktörer som anordnar utbildningar och personer som deltagit i uttagningsproven. Feedback är
mycket välkommen (Jaana Jokelainen, fornamn.efternamn@vnk.fi), så att vi kan hålla guiden
uppdaterad och på bästa sätt hjälpa dem som är intresserade av en EU-karriär.

OBS! Guiden uppdaterades senast i december 2018.
Den enda fullständiga beskrivningen av ett visst uttagningsprov, med detaljerad information om
provets behörighetskrav och uttagningsetapper, finns i det meddelande som publiceras om varje
uttagningsprov.
Du måste regelbundet kontrollera ditt Epsokonto eftersom kallelserna till proven och
provresultaten bara skickas ut via kontot.
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1. Allmänna uttagningsprov
För att bli anställd vid en EU-institution krävs motivation och långsiktig planering. Enda möjligheten
att bli fast anställd är att delta i ett allmänt uttagningsprov som ordnas av Epso. De som blir
godkända i provet förs upp på en reservlista som upprättas av Epso, varefter institutionerna
rekryterar personal från reservlistan efter behov. Att bli godkänd i uttagningsprovet innebär alltså
inte i sig att man blir anställd, utan den som vill bli anställd måste vara aktiv. Reservlistorna utgår
emellertid från institutionernas verkliga personalbehov och är vanligen så korta att de som varit
aktiva snabbt har fått jobb under de senaste åren. Den som vill ha hjälp att bli rekryterad från en
reservlista kan vända sig till den specialsakkunnige i rekryteringsfrågor vid Finlands ständiga
representation vid EU (Mikael Kekkonen, fornamn.efternamn@formin.fi).
EU har tre kategorier av fast anställd personal: handläggare (AD, administrators), assistenter (AST,
assistants) och sekreterare och kontorspersonal (AST/SC, assistants/secretaries/clerks). Beroende
på vilken institution handläggarna arbetar vid har de bland annat i uppgift att utforma och utveckla
politiken, att genomföra den i praktiken och att förvalta resurser. Även rättsliga uppgifter
förekommer. Den här guiden behandlar främst uttagningsprov för handläggare (AD), men den kan i
tillämpliga delar även vara nyttig vid uttagningsprov på AST-nivå.
Epso ordnar vanligen allmänna uttagningsprov fortlöpande under året, och proven är öppna för alla
EU-medborgare. På våren ordnas uttagningsprov för handläggare (AD5), på sommaren för
språkvetare och på vintern för assistenter och sekreterare. Dessutom ordnas uttagningsprov för
specialister efter behov. Epso har aktuell information om uttagningsprov på sin webbplats, och du
kan via en meny välja om du vill se pågående eller kommande urvalsförfaranden eller lediga jobb.
https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en
Man har försökt korta ner de tidigare upp till två år långa urvalsförfarandena till cirka nio månader.
Ansöknings- och anställningsprocessen tar lång tid, men man ska komma ihåg att de tjänster som
kan sökas är fasta och erbjuder en möjlighet till mångsidig, personlig utveckling. Dessutom kan
anställda vid EU under sin karriär regelbundet byta arbetsuppgifter och till och med vara tjänstlediga
under en längre period.
1.1. Meddelande om uttagningsprov
Information om ett allmänt uttagningsprov och ett meddelande om uttagningsprov publiceras i Cserien i Europeiska unionens officiella tidning och på webbplatsen för Europeiska rekryteringsbyrån
Epso. Meddelandet innehåller alla officiella uppgifter om uttagningsprovet, till exempel typen av
tjänster som provet ger tillträde till, behörighetskraven, de olika etapperna i urvalsförfarandet,
antalet minimipoäng som krävs i delproven samt antalet sökande som går vidare från de olika
delproven och som förs upp på reservlistan. Kontrollera noga i meddelandet vilka kompetenser som
bedöms i de olika uppgifterna (se punkt 1.4). Kom ändå ihåg att det är helheten som bedöms – så
även andra kompetenser än de som uttryckligen bedöms bidrar indirekt till resultatet.
Meddelandet om uttagningsprov utgör den rättsliga grunden för uttagningsprovet. Om någon punkt
ändras under uttagningsprovets gång publiceras ändringen i Europeiska unionens officiella tidning.
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Dessutom informerar Epso de sökande om hur urvalsförfarandet fortskrider via sökandenas
Epsokonto och på sin webbplats. Om det finns motstridiga uppgifter i Epsos anvisningar och det
officiella meddelandet om uttagningsprov är det uppgifterna i meddelandet som gäller.
Läs mycket noga igenom meddelandet om uttagningsprov och sätt dig in i de allmänna kompetenser
som krävs. Om du under urvalsförfarandets gång ställer en fråga om uttagningsprovet till Epso
svarar byrån vanligen med det som står i meddelandet och hänvisar till det. Läs också noga igenom
de allmänna bestämmelserna för allmänna uttagningsprov, som tillsammans med meddelandet om
uttagningsprov utgör de bindande ramarna för urvalsförfarandet:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
1.2 Behörighetskrav
De allmänna kraven för att få delta i EU:s uttagningsprov är att den sökande 1) är medborgare i en
av Europeiska unionens medlemsstater, 2) åtnjuter fulla medborgerliga rättigheter, 3) har fullgjort
alla (eventuella) skyldigheter enligt gällande värnpliktslagstiftning, och 4) uppfyller de
skötsamhetskrav som ställs för de arbetsuppgifter som uttagningsprovet avser.
Till de särskilda kraven för att få delta i ett uttagningsprov hör krav som gäller språkkunskaper,
examen och yrkeserfarenhet. I synnerhet när det gäller examen och yrkeserfarenhet varierar dessa
krav beroende på vilka arbetsuppgifter och vilken tjänstegrupp uttagningsprovet gäller. När det
gäller språkkunskaper är minimikravet i alla uttagningsprov kunskaper i två av Europeiska unionens
officiella språk. Den sökande ska ha fördjupade kunskaper (nivå C1 enligt den gemensamma
europeiska referensramen för språk) i sitt förstaspråk dvs. språk 1 (till exempel finska eller svenska)
och dessutom minst tillfredsställande kunskaper (nivå B2) i det officiella EU-språk som han eller hon
har valt som sitt andraspråk.
Sedan våren 2017 måste de sökande i allmänna uttagningsprov som sitt andraspråk välja ett av de
fem vanligast förekommande språken bland de sökande i det aktuella uttagningsprovet. Engelska,
franska och tyska har hört till dessa språk. Språkvalet är mycket viktigt eftersom en del av proven
görs på andraspråket. Det lönar sig att som andraspråk välja det språk bland de alternativ som
erbjuds på vilket du bäst behärskar EU-terminologin och fackterminologin på det område som
uttagningsprovet gäller.
På grund av arbetsuppgifterna och institutionernas behov kan man anta att andraspråket är
engelska, franska eller tyska i en del av uttagningsproven.
Till behörighetskraven för handläggare hör en minst treårig utbildning som motsvarar en
högskoleexamen. I det finländska examenssystemet innebär detta minst en kandidatexamen eller
yrkeshögskoleexamen som omfattar minst 120 studieveckor. I praktiken har finländska sökande
vanligen också avlagt en högre högskoleexamen.
Mer information om vilka examina som godkänns finns här:
http://europa.eu/epso/doc/diplomes-fortheweb_en.pdf
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I uttagningsprov i lönegrad AD5 krävs ingen yrkeserfarenhet. I uttagningsprov i lönegrad AD6
krävs vanligen tre års yrkeserfarenhet efter examen och i lönegrad AD7 sex års yrkeserfarenhet
efter examen. Erfarenheten ska motsvara de arbetsuppgifter som anges i meddelandet om
uttagningsprov. Du ska ha fått yrkeserfarenheten efter att du avlade den examen som du uppger i
ansökan. I de uttagningsprov som kräver yrkeserfarenhet ska du noga läsa igenom de detaljerade
kraven på yrkeserfarenhet i meddelandet och kontrollera att din egen yrkeserfarenhet motsvarar
dem.
Om du uppfyller de allmänna krav som ställs på sökande (EU-medborgarskap, skötsamhetskrav,
fullgjorda värnpliktsskyldigheter [gäller EU-länder med obligatorisk värnplikt]) och
uttagningsprovets alla behörighetskrav (examen, språkkunskaper, eventuell yrkeserfarenhet) på
den sista dagen för webbanmälan, har du rätt att registrera din ansökan till det aktuella
uttagningsprovet. Även studerande som är i slutskedet av sina studier (finländsk kandidatexamen)
kan söka till ett uttagningsprov för handläggare i lönegrad AD5. Examen ska vanligen ha avlagts
senast den 31 juli under ansökningsåret.
Om du uppfyller behörighetskraven för flera uttagningsprov kan du söka till alla proven, om det
inte uttryckligen anges att detta inte är tillåtet i meddelandet om uttagningsprov. I så fall bör du
överväga vilka dina styrkor är och i vilket uttagningsprov sannolikheten att du blir godkänd är störst.
Antalet sökande kan variera stort från ett år till ett annat. I regel är det ändå alltid betydligt fler
sökande till uttagningsprov för en allmän karriär (generalister) än till uttagningsprov för specialister,
till exempel revisorer, juristlingvister eller översättare. Det lönar sig alltså att anmäla sig till alla
uttagningsprov där man uppfyller kraven. Om du samtidigt deltar i flera uttagningsprov ska du se
till att du inte skapar två Epsokonton, eftersom det är mot reglerna och du utesluts från proven.
1.3. Ansökan
Du registrerar dig för ett uttagningsprov via ett personligt Epsokonto (EPSO account) som du skapar
på Epsos webbplats. Epso använder också kontot för att kommunicera med dig, varför du bör
kontrollera kontot regelbundet två gånger i veckan.
1. Det lönar sig att skapa ett Epsokonto redan innan ett intressant uttagningsprov har utlysts.
Du får bara skapa ett Epsokonto. Kontot används för alla eventuella kommande ansökningar.
2. Så fort ett uttagningsprov har utlysts ska du noga läsa igenom meddelandet om
uttagningsprov och alla anvisningar om uttagningsprov på Epsos webbplats, inklusive guiden
om elektronisk registrering. Innan du fyller i ansökan ska du kontrollera att du uppfyller
alla allmänna och särskilda krav för att få delta i uttagningsprovet och se till att du väljer
rätt specialområde och profil. I vissa uttagningsprov som publiceras samtidigt kan du bara
välja ett specialområde eller en profil.
3. Innan du börjar fylla i den egentliga ansökan på Epsos webbplats rekommenderas det att
du svarar på en enkät om en karriär inom EU. Syftet med enkäten är att ta reda på om du
har en realistisk uppfattning om vad en EU-karriär innebär. Enkäten finns på EU:s alla
officiella språk, och du har 40 minuter på dig att svara på 26 frågor. Resultatet av enkäten
gallrar inte bort några sökande, och du kan genast se de rätta svaren.
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◦ Om testresultatet är 23 eller mer har du en korrekt uppfattning om EU som arbetsmiljö.
◦ Om resultatet är 19–22 har du en delvis felaktig bild av en EU-karriär.
◦ Om resultatet är mindre än 19 tyder det på att din bild av en EU-karriär är felaktig på många
sätt.
4. Nästa skede i registreringen till ett uttagningsprov för handläggare är en självutvärdering.
Inte heller här är resultatet av betydelse för ansökningsprocessen, utan avsikten är att ge
sökanden en uppfattning om uppgifterna i de datorbaserade proven och om kravnivån och
tidsgränserna. Du ska reservera nästan 2 timmar oavbruten tid för testet och ha en penna,
papper och miniräknare till hands.
◦ För 5 uppgifter i läsförståelse på förstaspråket (språk 1) reserveras 9 minuter.
◦ För tolkning av 5 sifferuppgifter på förstaspråket reserveras 11 minuter.
◦ För 10 uppgifter i logiskt tänkande reserveras 11 minuter.
◦ För ett test av omdömesförmåga i en given situation med 20 praktiska arbetssituationer
där man för var och en ska välja den mest respektive minst effektiva lösningen av fyra
alternativ reserveras 35 minuter för de 40 svaren. Provet görs på sökandens andraspråk.
5. Efter de fyra delproven får du provresultaten och kan slutligen – oberoende av poängantal
– gå vidare till att fylla i ansökningsblanketten. Ansökningsblanketten för uttagningsprov
för handläggare i lönegrad AD5 ska fyllas i i två etapper. I det första skedet ska du förutom
basuppgifter även fylla i uppgifter om dina språkkunskaper på vilket som helst av EU:s
officiella språk. I det andra skedet ska du ange på vilket av de språk som ges som alternativ
du vill göra en del av uttagningsprovets tester (språk 2). Resten av ansökan ska fyllas i på det
språk som du har valt som språk 2. Du måste fylla i ansökningsblankettens båda delar inom
de angivna tidsfristerna. Om du inte fyller i ansökans andra del inom tidsfristen utesluts
du från uttagningsprovet.
Utöver studier, (eventuell) yrkeserfarenhet och språkkunskaper innehåller den elektroniska
ansökan även delar som gäller sökandens motivation och styrkor. Du ombeds svara på
följande frågor:
1) Hur motsvarar din utbildning och erfarenhet de arbetsuppgifter som uttagningsprovet
gäller?
2) Varför har du beslutat att söka jobb inom EU och varför lockar de aktuella
arbetsuppgifterna?
3) På vilket sätt skulle just du kunna göra en insats som bidrar till arbetet vid EU:s institutioner
och organ, i vilken roll skulle du vara bäst och vilka är dina särskilda styrkor?
4) Vilka är dina två viktigaste prestationer, vilken process gick du igenom i samband med
dem och vilka positiva resultat fick de för dig och andra?
För att svara på de fyra frågorna får du använda högst 2 000 tecken per fråga. Förbered
svaren noga med beaktande av de kompetenser som söks i uttagningsprovet och använd
hela det utrymme som getts. På AD-nivå bör prestationerna gälla projekt eller verksamhet
där du har haft en ledande roll eller på ett avgörande sätt bidragit till slutresultatet. Om du
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blir godkänd och går vidare får uttagningskommittén ta del av svaren inför etappen i
utvärderingscentrumet.
6. Epso uppmanar även sökande som behöver särskilda arrangemang att delta i EU:s
uttagningsprov. Om du har en funktionsnedsättning eller det finns omständigheter som
kräver särskilda arrangemang under proven ska du meddela detta på ansökningsblanketten.
Du måste även skicka in ett läkarintyg. Särskilda arrangemang har på begäran vidtagits till
exempel för personer med nedsatt syn eller rörelseförmåga, diabetiker, gravida och
ammande.
7. Ansökan som skickas via Epsokontot behöver inte fyllas i på en gång utan du kan spara en
halvfärdig ansökan och skicka den färdiga ansökan i ett senare skede. Du bör dock inte
validera och skicka ansökan (validate application) i sista minuten eftersom webbplatsen
kan vara överbelastad, vilket kan orsaka tekniska problem. Om du inte får något
registreringsnummer efter att du har skickat ansökan har den elektroniska registreringen
misslyckats.
8. Bara de som kallas till utvärderingscentrumet behöver ta med sig ett undertecknat
exemplar av ansökan med bilagor i pappersform på provdagen, om inte annat anges i
meddelandet om uttagningsprov. En person på reservlistan behöver inte längre på nytt
lämna in styrkande handlingar när han eller hon anställs, utan det sköter Epso om.
1.4. Urvalsförfarande som bygger på kompetens
Uttagningsproven förnyades i början av 2010. Man frångick detaljerade frågor om EU:s historia och
processer och började i stället bedöma bland annat problemlösnings- och
kommunikationsförmågan samt inlärnings- och samarbetsförmågan. Ändringen berodde på att man
ansåg att man genom att bedöma den sökandes kompetenser får en bättre bild av hur framgångsrik
han eller hon kommer att vara än om man bedömer EU-kunskaperna. Genom uttagningsproven vill
man få fram begåvade, motiverade personer som är kvalificerade inom sina respektive områden
och har utvecklingspotential. Även om man inte längre mäter triviala detaljkunskaper måste den
sökande ha grundläggande kunskaper om hur EU fungerar (till exempel om de olika institutionernas
uppgifter och beslutsprocessen) för att klara sig framför allt i de prov som görs vid
utvärderingscentrumet.
Uttagningsprovens uppgifter är planerade för att mäta vissa önskade egenskaper hos de sökande,
vilka är bra att hålla i minnet när du gör proven. De så kallade allmänna kompetenser som söks är
kompetens på områdena analys och problemlösning, kommunikation, kvalitet och resultat,
inlärning och utveckling, prioritering och organisation, stresstålighet, samarbete samt ledarskap,
vilka anses vara de kompetenser som främst behövs i arbetsuppgifterna inom EU.
Egenskaper som söks i EU:s uttagningsprov (allmänna kompetenser)
Analys och
problemlösning

Kan identifiera kärnfrågorna i komplexa problemställningar och tar fram
kreativa och praktiska lösningar
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Kommunikation

För fram sitt budskap klart och tydligt både muntligt och skriftligt

Kvalitet och resultat

Tar personligt ansvar och initiativ för att arbetet utförs väl inom givna ramar

Inlärning och utveckling

Utvecklar och förbättrar sina färdigheter och sin kunskap om organisationen och
dess omvärld

Prioritering och
organisation

Koncentrerar sig på de viktigaste uppgifterna, arbetar flexibelt och organiserar
sitt arbete på ett effektivt sätt

Stresstålighet

Arbetar effektivt även under press, hanterar friktioner inom organisationen
positivt och anpassar sig till förändrade arbetsförhållanden

Samarbete

Samarbetar väl i grupp och tvärs över organisatoriska gränser samt respekterar
människors olikheter

Ledarskap (endast för
handläggare)

Leder, utvecklar och motiverar människor att uppnå resultat

Källa: Epsos allmänna
uttagningsprov 2015

bestämmelser

för

allmänna

1.5. Uttagningsprocessen och de olika delproven
Alla som lämnat in (validated) sin ansökan i tid kallas till datorbaserade prov med flervalsfrågor.
Proven kan göras vid ett provcentrum som godkänts av Epso i alla medlemsstater och även i vissa
större städer utanför unionen. Om inget annat anges ska du vanligen själv boka tid vid ett
provcentrum. Epso informerar deltagarna om de tillgängliga provcentrumen och om den tidsperiod
under vilken proven kan göras. Proven pågår i en dag.
Det lönar sig att förbereda sig noga inför de datorbaserade proven eftersom de kräver både
snabbhet och noggrannhet. Endast poängen från de prov som mäter logiskt tänkande och
omdömesförmåga i en given situation räknas in i totalpoängen, men för att gå vidare till nästa etapp
måste du uppnå vissa fastställda minimipoäng i alla prov.
De datorbaserade proven är fyra till antalet:
1) läsförståelse (språk 1): 10 frågor på 18 minuter (minimipoäng som krävs 5/10)
2) tolkning av sifferuppgifter (språk 1): 10 frågor på 20 minuter (minimipoäng 5/10)
3) logiskt tänkande (anvisningar på språk 1 + abstrakta figurer): 20 frågor på 20 minuter
(minimipoäng 10/20)
4) test som mäter omdömesförmåga i en given situation (språk 2): 20 frågor på 30 minuter
(minimipoäng 24/40)
År 2015 införde Epso i uttagningsproven för handläggare ytterligare en datorbaserad etapp före den
slutliga etappen i ett utvärderingscentrum. Den så kallade inkorgsövningen (e-tray) görs på ditt
andraspråk (ett av de fem vanligast förekommande språken bland de sökande i uttagningsprovet
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– i praktiken ingår engelska, franska och tyska) i ett provcentrum i Europa som godkänts av Epso.
Till denna etapp kallas ungefär 10–11 gånger så många sökande som det antal godkända som ska
föras upp på reservlistan enligt meddelandet om uttagningsprov.
I inkorgsövningen får du per e-post 15–20 frågor som rör en eller flera realistiska arbetssituationer.
Du har 50 minuter på dig att svara på frågorna. För varje fråga finns tre svar som du ska bedöma på
en 5-gradig skala (helt samma åsikt (++) – helt annan åsikt (--)). Ett alternativ får inte användas mer
än en gång per fråga. I inkorgsövningen bedöms kompetenserna analys och problemlösning, kvalitet
och resultat, prioritering och organisation samt samarbete.
De sökande som klarat sig bäst i inkorgsövningen kallas vanligen till en utvärdering som pågår i en
dag och som görs på språk 2. Till denna etapp kallas ungefär dubbelt så många sökande som antalet
personer på reservlistan. Provet görs vid ett utvärderingscentrum i Bryssel eller Luxemburg och
alla allmänna kompetenser utvärderas, det vill säga analys och problemlösning, kommunikation,
kvalitet och resultat, inlärning och utveckling, prioritering och organisation, stresstålighet,
samarbete samt ledarskap. Utvärderingen sker med hjälp av följande uppgifter:
1) case-övningen
2) muntlig framställning
3) strukturerad intervju
4) gruppövning
5) intervju för bedömning av motivationen
De sökande som klarat sig bäst förs upp på reservlistan, som innehåller det antal personer som
anges i meddelandet om uttagningsprov. Reservlistan publiceras på Epsos webbplats och är giltig i
minst ett år. Giltighetstiden kan vid behov förlängas. Att du blir uppförd på reservlistan garanterar
inte i sig att du blir anställd vid en EU-institution, men det möjliggör det. Om du blir anställd beror
också på hur aktiv du själv är.
1.6. Uttagningskommittén
Uttagningskommittén ansvarar för utvärderingen av de sökande och för proven på de grunder som
fastställs i meddelandet om uttagningsprov. Kommittén jämför de sökandes prestationer och
bedömer deras förmåga att utföra de uppgifter som anges i meddelandet.
Kommittén består vanligen av personer som är anställda vid institutionerna och som arbetar med
frågor inom den aktuella sektorn. Medlemmarna får utbildning i hur arbetet i uttagningskommittén
går till. Deras namn publiceras på Epsos webbplats och i EU:s officiella tidning, men du får inte
kontakta dem under urvalsförfarandets gång. Om du gör det kan det leda till att du utesluts från
uttagningsprovet.
Även om det kan vara nyttigt att känna till medlemmarnas bakgrund ska man inte tro att man klarar
sig i provet bara genom att få dem positivt inställda. Det viktigaste är att uppföra sig på samma sätt
som man skulle göra inför vilken internationell utvärderingsgrupp som helst: artigt, vänligt och
tydligt utan att använda förkortningar inom specialområdena eller andra förkortningar eller
talspråkliga uttryck.
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Budskapet ska vara begripligt för uttagningskommitténs medlemmar, som kommer från olika
kulturer och länder. Man behöver inte oroa sig för språkfel – de ger inte minuspoäng. Det väsentliga
är att bli förstådd.
2. Tillträdesfasen
I de datorbaserade tillträdesproven gallras merparten av den enorma mängden sökande bort. Om
du blir godkänd i den här etappen förbättras dina chanser att klara dig avsevärt. Därför lönar det sig
verkligen att öva flitigt och noga förbereda sig inför de datorbaserade proven.
Efter att du har registrerat din ansökan och informerats om att du får delta i uttagningsprovet ska
du via ditt Epsokonto boka ett exakt datum och klockslag för tillträdesprovet. I de stora
uttagningsproven erbjuds flera alternativ under vanligen ungefär ett par månaders tid. Ju tidigare
du bokar tid för provet, desto fler alternativ kan du välja mellan. När du bokar tid kan det vara bra
att ta i beaktande under vilken tid på dagen du presterar bäst. Det finns provlokaler i alla EU:s
medlemsstater och även i vissa större städer utanför EU. I Finland ordnas tillträdesproven i
Helsingfors.
Det lönar sig att delta i ett uttagningsprov så fort man uppfyller kraven, även om rekrytering inte
nödvändigtvis ännu är aktuellt. Tidigare erfarenheter av en provsituation är till nytta nästa gång du
ska delta i ett uttagningsprov och du får en uppfattning om vilka delområden som kräver extra
mycket övning.

2.1. Datorbaserade prov med flervalsfrågor
Proven med flervalsfrågor görs på sökandens förstaspråk, med undantag för det test som mäter
omdömesförmåga i en given situation, som görs på språk 2 (ett av de fem vanligast förekommande
språken). Du väljer språk på registreringsblanketten, och efter att ansökan har validerats kan du inte
längre byta språk. Kom ihåg att även ange ditt modersmål när du fyller i ansökningsblankettens
första del, så att du om du vill kan göra de första testerna på det språket.
Tillträdesprovet pågår i totalt två timmar, varav själva testerna tar cirka 1,5 timme. Provet inleds
med en kort presentation av datorbaserad testning, varefter de fyra testerna görs var för sig. Testet
i läsförståelse tar 18 minuter och tolkningen av sifferuppgifter 20 minuter. Därefter kan du om du
vill ta en paus på högst tio minuter. Efter pausen följder testet i logiskt tänkande som tar 20 minuter
och testet av omdömesförmåga i en given situation som tar 30 minuter. Även om det är tillåtet att
avlägsna sig från provlokalen under pausen rekommenderas det inte om det inte är absolut
nödvändigt – koncentrationen kan bli lidande och i värsta fall kommer du för sent till nästa test.
Du får inte ta med egna saker in i provsalen, till exempel pennor, papper, mobiltelefon, mat eller
dryck. Innan provet börjar måste du lämna all personlig egendom utanför datorsalen och tömma
fickorna, varefter du undersöks med en metalldetektor. Förutom en dator får du en miniräknare, en
märkpenna och en raderbar tavla för egna anteckningar. Om du vill kan du också få öronproppar
och hörlurar. Alla deltagare får olika uppgifter (olika frågor, annan ordning, olika namn och
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variabler), men uppgifterna har testats och mätts så att den relativa svårighetsgraden är densamma
för alla sökande. Alla uppgifter är värda lika mycket, varför det är mycket viktigt att du inte
fördjupar dig i någon fråga alltför länge, utan har koll på tiden så att du hinner svara på alla uppgifter
inom den avsatta tiden. Datorn meddelar när fem minuter återstår.
För att bli godkänd i tillträdesprovet måste du uppnå de fastställda minimipoängen i varje delprov
och höra till dem som klarat sig bäst. Du får inga felpoäng för felaktiga svar i tillträdesprovet, så
det lönar sig att svara på alla frågor även om du är osäker. Vanligen kan man enkelt utesluta två av
svarsalternativen. I testets slutskede lönar det sig till och med att gissa om man inte hinner lösa
uppgifterna.
Generellt sett är den korta svarstiden en kritisk faktor. I testet i läsförståelse har man cirka 1 minut
och 45 sekunder per fråga, i tolkningen av sifferuppgifter exakt 2 minuter och i testet i logiskt
tänkande bara 1 minut per uppgift. Det enda som hjälper dig att klara av tidspressen är att flitigt
öva dig på uppgifterna (på Epsos webbplats finns exempelprov och olika aktörer erbjuder skriftligt
och digitalt övningsmaterial). Ju fler uppgifter du har gjort som motsvarar dem som förekommer i
testerna, desto säkrare och snabbare kan du svara på uppgifterna i den verkliga provsituationen.
När du övar dig bör du göra alla delprovens uppgifter efter varandra under samma tidspress som i
den verkliga provsituationen, så att du får en korrekt uppfattning om din egen
koncentrationsförmåga och märker inom vilka delområden du måste bli snabbare. Förutom att öva
dig på provet i dess helhet, kan du sedan också öva dig på de delprov som du tycker är svårast.
2.1.1. Läsförståelse
Maximalt 10 poäng, godkänt 5 poäng.
OBS! Resultatet i detta delprov beaktas inte i totalpoängen för tillträdesprovet, men du måste uppnå
de minimipoäng som krävs för en godkänd prestation. Kontrollera ändå alltid poängsättningen i
meddelandet om uttagningsprov eftersom den kan variera från ett prov till ett annat.
Testet i läsförståelse bedömer din förmåga att förstå skriftlig information, att tänka analytiskt och
att tolka texter. I läsförståelsetestet ska du läsa en kort text (på språk 1) och därefter välja det av
fyra alternativ som bäst motsvarar texten och den fråga som ställs. Texterna handlar inte
nödvändigtvis om EU, utan de kan handla om vad som helst. Observera att det korrekta svaret bara
bygger på den text som du fått, inte på dina allmänna kunskaper.
Vi rekommenderar att du först läser frågan, sedan de olika svarsalternativen och till sist texten.
Under själva provet hinner man sällan läsa texten flera gånger, varför det är bra att först ögna
igenom frågan och svarsalternativen så att du genast kan fästa uppmärksamhet vid det som är
relevant när du läser texten. Du måste vara noggrann när du läser frågorna: frågar de till exempel
vilket påstående som är sant eller vilket som är falskt – det här kan variera. När du läser texten ska
du förutom vid nyckelorden i svarsalternativen även fästa uppmärksamhet vid negationer, orsak
och verkan samt olika bestämningar, såsom tidsangivelser och antal.
För att spara tid rekommenderar vissa utbildningsaktörer att man låter bli att läsa de övriga
alternativen eller slutet av texten om man är helt säker på att ett alternativ är det rätta. Det kan
emellertid vara fråga om mycket små nyansskillnader mellan de olika alternativen, varför det är
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säkrast att utesluta ett svar i taget med utgångspunkt i texten. Även om två alternativ vanligen kan
uteslutas direkt, krävs det ofta att man är mycket noga med just bestämningar (att någonting alltid
sker är till exempel inte detsamma som att det sker oftast eller ibland) och andra nyanser och
detaljer för att man ska hitta det rätta svaret. Även ett svar som logiskt sett verkar vara det rätta
kan vara fel om det innehåller information som inte ges i texten.
När du övar dig ska du sträva efter att hinna svara på fler frågor under den provtid som anges i
meddelandet till uttagningsprov än på antalet frågor i det verkliga provet. Det är också bra att öva
sig på att läsa på skärmen, eftersom det ofta går långsammare att göra uppgifterna på datorn än på
ett papper där du kan göra anteckningar.
2.1.2. Tolkning av sifferuppgifter
Maximalt 10 poäng, godkänt 5 poäng.
OBS! Resultatet i detta delprov beaktas inte i totalpoängen för tillträdesprovet, men du måste uppnå
de minimipoäng som krävs för en godkänd prestation. Kontrollera ändå alltid poängsättningen i
meddelandet om uttagningsprov eftersom den kan variera från ett prov till ett annat.
Testet i tolkning av sifferuppgifter bedömer din förmåga att behandla sifferuppgifter snabbt och
noggrant på språk 1. Provet har ofta medfört problem för finländska sökande. Utmaningen består
snarare i att uppgifterna måste lösas noggrant och mycket snabbt än i att räkneoperationerna är
svåra. Genom att öva flitigt kan du ändå öka snabbheten, och vissa lösningar kan du komma fram
till via en genväg utan långa uträkningar. Genom att öva lär du dig också att genast välja rätt
räkneoperation och att vara noga med frågans detaljer och med räkneoperationerna ända till slutet
av uppgiften.
När du övar ska du alltid ha som mål att prestera bättre än det lägsta godkända resultatet, eftersom
du vanligen presterar sämre i den verkliga provsituationen än när du övar på förhand.
Du ska lösa uppgifterna med hjälp av den tabell och/eller grafiska bild som ingår i uppgiften. Den
innehåller mycket information utöver den som krävs för att lösa uppgiften, så det viktiga är att
kunna skilja nödvändig information från onödig. De fyra grundläggande räknesätten – addition,
subtraktion, multiplikation och division – räcker för att lösa provuppgifterna. Vanligen ska du välja
rätt lösning bland fem alternativ. Sedan 2014 kommer uppgifterna i svårighetsordning med de
lättaste uppgifterna först, varför det är bäst att göra uppgifterna i ordningsföljd. Du får inte
minuspoäng för felaktiga svar, så om du inte har hunnit lösa alla uppgifter när tiden börjar ta slut
kan du snabbt försöka sluta dig till de rätta svaren eller till och med gissa.
Även här måste du vara noggrann när du läser igenom uppgiften: frågar de till exempel efter
tillväxten i procent eller vill de ha det absoluta beloppet, frågar de efter det senaste resultatet eller
efter ett medelvärde för en viss period, jämförs A med B eller tvärtom? Bland svarsalternativen finns
vanligen svar som är resultatet av en felaktig slutledning eller av en uträkning som bara utgör en del
av den rätta lösningen. I provet är det alltså viktigt att a) noga kontrollera exakt vad de frågar efter,
b) ändra frågan till en räkneoperation och c) se till att alla värden i räkneoperationen är i samma
enhet.
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Inför testet i tolkning av sifferuppgifter är det bra att repetera bland annat grunderna i
procenträkning och uträkning av ett medelvärde, ekvationer och bråk samt uträkningen av tid och
medelhastighet. De grundläggande formlerna för procenträkning hittar du exempelvis här:
https://www.raknare.net/matematik/rakna-ut-procent/procentrakning

2.1.3. Logiskt tänkande
Maximalt 20 poäng, godkänt 10 poäng.
Testet i logiskt tänkande är ett mycket typiskt så kallat intelligenstest där man mäter din förmåga
att tänka logiskt. Du ska bland 4–6 alternativ välja nästa figur i en figurserie utifrån logiken i
figurserien.
På internet finns en mängd liknande test i logiskt tänkande som följer samma logik. För att lösa
uppgifterna måste du upptäcka vilket mönster figurserierna följer, till exempel om en viss symbol
för varje bild rör sig lika mycket med- eller motsols, om förändringen följer en viss rytm (om
någonting till exempel förändras i varannan figur), om den tredje bilden är en kombination av de
två tidigare eller om bilderna utgör par eller en spegelbild av varandra. Även inför det här delprovet
lönar det sig att förbereda sig genom att göra så många liknande test som möjligt, för att få den
rutin och snabbhet som behövs.
Testet kan även innehålla serier med dominobrickor där man bland olika alternativ ska välja följande
bricka i serien. Här är det viktigt att komma ihåg att det första fältet i domino alltid är noll (tomt),
inte ett.
2.1.4. Test av omdömesförmåga i en given situation
Maximalt 40 poäng, godkänt 24 poäng.
Testet av omdömesförmåga i en given situation kan ge hälften av totalpoängen för
tillträdesprovet (40/80), varför det är av mycket stor betydelse. Du måste svara rätt på minst 60
procent av uppgifterna i testet för att bli godkänd. Medan man med hjälp av testerna i
läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande i tillträdesfasen vill mäta din förmåga
att förstå och analysera information, är grundtanken med testet av omdömesförmåga i en given
situation att se hur du tillämpar dessa kompetenser när du ska göra olika val och agera i en
arbetssituation. Det är alltså inte i första hand snabbheten som mäts utan din bedömningsförmåga
och dina handlingssätt i olika arbetssituationer mot bakgrund av de kompetenser som anges i
meddelandet om uttagningsprov.
Testet består av 20 typiska arbetssituationer och fyra tillvägagångssätt per situation som beskrivs
på språk 2 (ett av de fem vanligast förekommande språken). Bland de fyra alternativen ska du välja
både det mest och det minst effektiva alternativet.
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Svarsalternativen är exempel på olika handlingssätt, och man testar här hur väl dina svar motsvarar
de viktigaste kompetenser som krävs av EU-anställda: analys och problemlösning, prioritering och
organisation, kvalitet och resultat, stresstålighet samt samarbete. Av frågorna framgår dock inte
vilken kompetens som testas, vilket innebär att sökanden kan tro att frågan testar prioritering trots
att den egentligen testar samarbetsförmåga. När du svarar är det ändå viktigt att hålla i minnet
vilka kompetenser som söks och att de olika tillvägagångssätt som föreslås bygger på dem. Det är
också bra att komma ihåg att arbetskulturen i en stor internationell arbetsgemenskap är annorlunda
än på en liten nordisk arbetsplats.
Det är svårt att ge några allmängiltiga tips, men i varje uppgift ska du bedöma konstellationen,
karaktären hos en eventuell konflikt, förhållandet (hierarkin) mellan de olika aktörerna, din ställning
utifrån den roll som du tilldelas och ditt ansvar för slutresultatet.
Det bästa alternativet fokuserar alltid på en lösning – inte bara på problemet. Alternativet ska
vara det effektivaste tillvägagångssättet även på lång sikt. En bra utgångspunkt är också att lösa
problemen där de finns, i stället för att föra dem vidare till andra delar av organisationen.
Liksom i det verkliga arbetslivet finns det inte nödvändigtvis något alternativ som erbjuder en
fullständig lösning, utan det väsentliga är att hitta det tillvägagångssätt som ger bäst resultat i den
aktuella situationen. De alternativ där man tar hjälp av kollegernas sakkunskap anses vid
bedömningen vanligen vara mer effektiva än de där man löser allting själv. Det ses också som
positivt om man beaktar all tillgänglig information innan man fattar ett beslut i stället för att fatta
alltför snabba beslut utifrån bristfällig information. I en krissituation är det sannolikt ändå mer
effektivt att diskutera med en erfaren kollega än att sätta sig in i en enorm mängd dokument.
Du kan få 0–2 poäng per uppgift. Två korrekta svar ger två poäng medan neutrala svar ger ett halvt
poäng. Om du däremot blandar ihop de mest och minst effektiva alternativen får du noll poäng.
2.2. Inkorgsövning (e-tray)
Den så kallade inkorgsövningen infördes 2015. Med hjälp av testet vill man ge konkret
problemlösning större tyngd i urvalsförfarandet. Till denna andra etapp i urvalsförfarandet kallas de
sökande som blivit godkända i alla datorbaserade tillträdesprov och hör till de bästa i de tester som
mäter logiskt tänkande och omdömesförmåga i en given situation. Till inkorgsövningen kallas totalt
ungefär 10–11 gånger så många sökande som antalet personer som förs upp på reservlistan.
Övningen görs i ett provcentrum i Europa som godkänts av Epso.
I testet ska du på språk 2 (ett av de fem vanligast förekommande språken) svara på uppgifter som
gäller en fiktiv arbetssituation. Innan testet börjar har du 15 minuter på dig att läsa igenom
anvisningarna och göra en övningsuppgift. I anvisningarna redogörs också för poängsättningen.
Antalet poäng beror på hur nära ditt svar kommer det rätta svaret. I det egentliga testet har du 50
minuter på dig att bekanta dig med materialet som du får i form av e-postmeddelanden och att göra
uppgifterna i anslutning till dem. Med hjälp av frågorna kontrollerar man hur du reagerar i de olika
situationerna. Som svarsalternativ beskrivs tre tillvägagångssätt som du ska bedöma på en 5-gradig
skala (helt samma åsikt (++) – helt annan åsikt (--)). Samma alternativ får inte användas mer än en
gång per uppgift. Det behöver inte nödvändigtvis finnas ett alternativ som är till exempel ”helt
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samma åsikt”, utan alla alternativ kan vara bristfälliga. När du går igenom materialet ska du tänka
på vad situationen handlar om, vilken din egen fiktiva ställning är och vilka fiktiva personer som
förekommer i anslutning till situationen. Dessutom ska du notera viktiga datum.
Även om det inte anges vilken kompetens de olika frågorna mäter, är det bra att hålla i minnet vilka
kompetenser som mäts i testet, nämligen 1) analys och problemlösning, 2) kvalitet och resultat,
3) prioritering och organisation samt 4) samarbete. För varje kompetens kan du få högst 10 poäng.
Rätt svar beror alltid på situationen, samarbete är till exempel inte nödvändigtvis det bästa
alternativet utan i vissa situationer kan det vara bättre att handla på egen hand.
Det lönar sig att svara på alla frågor, i sista hand genom att gissa, eftersom man inte får minuspoäng
för felaktiga svar. Om du har extra tid på slutet kan du gå tillbaka och kontrollera dina svar.
En del sökande har haft nytta av att dela upp provtiden på följande sätt: 20 minuter för att läsa
igenom materialet och 30 minuter för att svara på frågorna. Under testets gång är det bra att ha koll
på tiden och vid behov öka takten.
Liksom i proven med flervalsfrågor får de sökande även i inkorgsövningen olika uppgifter, som dock
alla är av samma svårighetsgrad. Om du inte går vidare får du genast resultatet av inkorgsövningen.
Om du däremot går vidare till etappen i utvärderingscentrumet ingår resultatet i den
helhetsbedömning som du får i ett senare skede.
2.3. Exempel på datorbaserade delprov
2.3.1. Exempel på en uppgift i läsförståelse

Klassisk arabiska är den form av arabiska som användes i många litterära texter mellan 600- och 800-talet.
Den anses ofta vara det språk som ligger till grund för alla de talade varianterna av arabiska. Detta
ifrågasätts emellertid av senare rön som visar att det fanns andra dialekter vid den tiden och att dessa kan
vara ursprunget till dagens talade varianter. Klassisk arabiska är Koranens språk, islams viktigaste text,
och dess användning ökade i och med spridningen av islam och blev de bildades och de gudfruktigas språk.
Dess förhållande till moderna dialekter påminner något om förhållandet mellan medeltidskinesiska och de
moderna kinesiska språken.
Vilket av följande påståenden är korrekt?
A.
B.
C.
D.

Användningen av klassisk arabiska spreds i samband med islams utbredning.
Klassisk arabiska används än idag för att skriva viktiga litterära texter.
Det har konstaterats att modern talad arabiska härrör från flera gamla dialekter.
Klassisk arabiska och medeltidskinesiska har gemensamma språkliga drag.

2.3.2. Exempel på tolkning av en sifferuppgift
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2.3.2. Exempel på tolkning av en sifferuppgift

Ungefär vilket var förhållandet mellan BNP i Tyskland och BNP i Frankrike år 2000?
A.
B.
C.
D.
E.

1:3
2:3
3:2
3:1
Inget av ovanstående

2.3.3. Exempel på en uppgift i logiskt tänkande

Välj följande figur i serien. (Which figure completes the series?)
A.

B.
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C.

D.

E.

2.3.4. Exempel på en uppgift som gäller omdömesförmåga i en given situation
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Mark the most effective and the least effective option.
Källa: Epsos webbplats
Rätt svar: B, C, D samt C och D
2.3.5. Exempel på en inkorgsövning
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Källa: Epsos allmänna beskrivning av hur man söker jobb i EU (februari 2015)
Rätt svar: A. --, B. +, C. Fler exempeluppgifter finns på Epsos webbplats:
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_sv

2.3.6. Urval efter meriter (Talent Screener)
I uttagningsproven för specialister innehåller ansökningsblanketten en flik som heter Talent
Screener med vilken man bedömer dina meriter och tidigare erfarenheter på det område som
uttagningsprovet gäller. Urvalet bygger enbart på de uppgifter som du uppger under fliken Talent
Screener, så det är viktigt att du redogör för alla kompetenser och erfarenheter du har på området
även om du redan har uppgett dem någon annanstans på ansökningsblanketten.
Under fliken ska du till exempel precisera din yrkeserfarenhet på området, längden på den, dina
exakta ansvarsområden och arbetsuppgifter samt din roll inom organisationen. Svaren poängsätts
(0–4 poäng) varefter poängen för varje svar multipliceras med en viktning (1–3) som fastställts av
uttagningskommittén. Fliken Talent Screener ska fyllas i på språk 2.

3. Utvärderingscentrumet
De sökande som uppfyller alla behörighetskrav och som har klarat sig bäst i inkorgsövningen kallas
till en utvärdering som pågår i 1–2 dagar. Utvärderingen görs på språk 2 i Bryssel eller Luxemburg.
Till utvärderingscentrumet kallas ungefär dubbelt (högst 2,5 gånger) så många sökande som antalet
personer som blir godkända i uttagningsprovet, varför förutsättningarna att bli godkänd är mycket
goda i det här skedet och det lönar sig att förbereda sig noga inför utvärderingen.
Så fort du fått en kallelse till utvärderingscentrumet bör du kontakta den tjänsteman vid
avdelningen för EU-ärenden vid statsrådets kansli som ansvarar för EU-rekrytering (Jaana

19
Jokelainen, fornamn.efternamn@vnk.fi) eller Finlands ständiga representation vid EU i Bryssel
(Mikael Kekkonen, fornamn.efternamn@formin.fi), eftersom det kan anordnas utbildning om det
finns tillräckligt många intresserade finländare. Utbildningen hålls vanligen i Helsingfors eller
Bryssel, och den har varit gratis för deltagarna (med undantag för resorna till utbildningsorten). De
som klarat sig till slutskedet ges även möjlighet att kontakta finländare som blivit godkända i
uttagningsproven under de senaste åren och som kan ge nyttiga tips om hur man ska förbereda sig
inför proven.
3.1. Delproven vid utvärderingscentrumet
Under provdagen i utvärderingscentrumet ska varje sökande göra fem uppgifter:
1)
2)
3)
4)
5)

”case”-övning
strukturerad intervju
muntlig framställning
gruppövning
intervju för bedömning av motivationen

På Epsos webbplats finns exempel på uppgifterna i utvärderingscentrumet:
https://epso.europa.eu/how-to-apply/sample-tests_sv
Det är viktigt att komma ihåg vilka kompetenser som utvärderas i de olika uppgifterna. Det är bra
att på förhand tänka ut hur man kan lyfta fram dessa kompetenser under utvärderingsdagen och
i de olika uppgifterna.
Under utvärderingsdagen har det intryck som du ger samt din attityd och ordlösa kommunikation
lika stor betydelse som den egentliga, planlagda presentationen. Det är ytterst viktigt att vara lugn
och på gott humör hela tiden: Du kan till exempel säga ”Ursäkta ett ögonblick, det här måste jag
tänka igenom” om du vill ta en kort paus för att fundera på en svår fråga.
Spela gärna in dig själv på film eller be någon ge feedback, så att inga störande maner stjäl
uppmärksamheten från själva budskapet. Budskapet och kroppsspråket ska stödja varandra. Det är
till exempel i regel bra att le, men inte när du talar om allvarliga saker.
3.1.1. ’”Case’’-övning
Den skriftliga uppgift som bygger på en ”case”-övning ska göras antingen i ett provcentrum före
etappen i utvärderingscentrumet eller under provdagen i utvärderingscentrumet. Uppgiften görs på
språk 2. Du har 90 minuter på dig för ”case”-övningen, som består av en datorbaserad individuell
uppgift. På den tudelade skärmens övre halva visas materialet, medan den nedre halvan är
reserverad för den text som du ska skriva.
I uttagningsprovet för handläggare testar ”case”-övningen framför allt kvalitet och resultat samt
kommunikation. För uppgiften krävs också förmåga att i praktiken tillämpa kunskaper om det
område som uttagningsprovet gäller, varför även allmänna EU-kunskaper är av betydelse i den här
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uppgiften. Materialet är omfattande och består av ett paket på ca 20 sidor med olika EU-handlingar,
bland annat utdrag ur fördrag, förordningar, direktiv, rapporter, tabeller, e-postmeddelanden och
informationsdokument. På materialets första sida beskrivs uppgiften, som är en fiktiv
arbetssituation. Du ska gå in i den roll som du får, till exempel som ny tjänsteman under den första
arbetsdagen vid en EU-institution. Det kan till exempel handla om att skriva en promemoria, ett
sammandrag, en handlingsplan eller rekommendationer åt din chef eller ett pressmeddelande, tal
eller stödord till ett tal utifrån det material som du fått.
Börja med att skapa dig en uppfattning om själva uppgiften: vad ska du göra och hur många delar
består uppgiften av. För att försäkra dig om att tiden räcker till ska du använda högst hälften av
tiden till att gå igenom materialet och minst hälften av tiden till att skriva. Om svaret inte blir färdigt
innebär det i praktiken att du inte blir godkänd. Om tiden börjar ta slut är det ytterst viktigt att svara
på uppgiftens alla delområden, åtminstone helt kort.
Det är inte meningen att man ska läsa igenom materialet i detalj, utan endast ögna igenom det och
fästa uppmärksamhet vid den information som är väsentlig för uppgiften. Eftersom du inte kan se
hela materialet samtidigt på skärmen kan det underlätta att göra en kort lista över materialet (till
exempel: 1) e-post från föregående år, 2) informationsdokument från innevarande år, 3)
frivilligorganisationens ståndpunkt osv.) Det väsentliga är att du ur materialet snabbt kan plocka ut
den information som behövs för var och en av deluppgifterna. Därefter ska du formulera svaret så
att det motsvarar uppgiftsbeskrivningen. Om uppgiften består i att skriva en promemoria åt din chef
är det viktigt att komma ihåg för vilket ändamål och ur vilken synvinkel promemorian ska skrivas.
Om det är ett tal som ska skrivas är målgruppen för talet en viktig utgångspunkt.
Man får inte glömma att svaret ska ha en inledning, en uppbyggnad (rubriker, mellanrubriker) och
en avslutande sammanfattning som är lämpliga med tanke på uppgiftsbeskrivningen. Slutsatserna
kan presenteras i slutet av texten eller alternativt i början, varefter de motiveras. Presentationen
av slutsatserna och hur du har kommit fram till dem utgör den mest kritiska delen av svaret. De
som granskar provet bygger ofta sin utvärdering på slutsatserna. Du måste både kunna motivera
dina egna förslag med starka argument och bedöma alternativa tillvägagångssätt. I presentationen
av slutsatserna har du också möjlighet att visa hur omfattande och djupa dina egna kunskaper är.
För utförandet av själva uppgiften ska du bara använda den information som finns i det tillgängliga
materialet, men i övrigt är det bra att även lyfta fram sina allmänna EU-kunskaper i svaret. Det
väsentliga är ändå att du svarar på just det som efterfrågas och att du gör det inom den tid som du
har till förfogande. Svaret ska bygga på fakta och hållbara argument.
I svaret ska du visa goda grundläggande kunskaper om EU-frågor, det institutionella systemet och
beslutsfattandet. Det är bra om du i motiveringen av din ståndpunkt kan hänvisa till EU:s fördrag,
rättsakter och överenskomna handlingslinjer (utifrån det material som du fått) och i dina
överväganden beakta såväl de olika EU-institutionernas som medlemsstaternas perspektiv. Rent
generellt ska de slutsatser som presenteras i svaret motiveras väl. Man får inte glömma argument
för och emot eller en kritisk granskning. Det rekommenderas att texten är koncis och saklig. En
presentation som överlag är väl uppbyggd och noggrann med goda argument ger ett gott intryck.
Det är bra att förbereda sig noga inför ”case”-övningen genom att förbättra sin sakkunskap och sätta
sig in i aktuella och viktiga projekt inom det område som uttagningsprovet gäller. Dessutom
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rekommenderas det starkt att du simulerar provsituationen genom att på den tid som är avsatt för
provet skriva ett välstrukturerat och välargumenterat, hypotetiskt svar till exempel utifrån
materialet i exempeluppgiften på Epsos webbplats. På internet finns också kommissionens interna
anvisningar om att skriva tydligt, som det lönar sig att läsa igenom.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/clear_writing_tips_en.pdf
Även om den tid som du har till ditt förfogande är mycket kort och ofta helt och hållet går åt till att
svara på frågorna, måste du i uttagningsproven för specialister komma ihåg att på något sätt även
lyfta fram dina specialkunskaper.
3.1.2. Strukturerad intervju
Syftet med den strukturerade intervjun är att på ett organiserat sätt samla in information om de
sökandes kompetenser. Intervjun är en individuell uppgift. Minst två bedömare deltar i intervjun.
Den strukturerade intervjun kräver att du förbereder dig på ett annat sätt och har en annan
svarsteknik än vid en fritt utformad arbetsintervju. I den strukturerade intervjun bedöms framför
allt följande kompetenser: inlärning och utveckling, stresstålighet samt ledarskap.
Intervjun pågår i 40 minuter, och börjar med att du under ett par minuter ska presentera dig själv.
Utgångspunkten är att intervjun ska utgöra ett komplement till ansökan eftersom medlemmarna
i uttagningskommittén vanligen har läst igenom ansökan, men det är bra att förbereda sig så att
man vid behov kan sammanfatta det väsentliga i ansökan om det visar sig att bedömarna inte hunnit
läsa igenom den.
Förbered presentationen på förhand så att den är väl uppbyggd och kortfattad. Det är ändå viktigt
att du talar fritt och naturligt under intervjun – en på förhand inövad monolog övertygar inte. Den
korta egna presentationen ska byggas upp enligt en tidslinje eller teman, så att den är logisk och lätt
att följa. Du måste snabbt kunna berätta det som är väsentligt med tanke på de arbetsuppgifter som
uttagningsprovet gäller. Bedömarna är framför allt intresserade av din utbildning, av praktik och
arbetserfarenhet som är väsentlig med tanke på de uppgifter som anges i uttagningsprovet och av
dina kompetenser. Du bör framför allt lyfta fram tidigare erfarenheter av en mångkulturell miljö.
Efter presentationen kan medlemmarna i uttagningskommittén ställa några korta frågor för att få
ytterligare information, men därefter går de över till att med hjälp av några frågor bedöma var och
en av de kompetenser som angetts. De börjar alltid med att berätta vilket kompetensområde
frågorna gäller.
Det är bra att på förhand tänka ut flera exempel på din egen erfarenhet av de olika kompetenser
som bedöms under den strukturerade intervjun. Konkreta exempel är trovärdiga: redogör för
situationen (när, var), för din uppgift och hur du utförde den samt för slutresultatet. Mångsidiga
exempel som även är tagna ur andra sammanhang än arbetslivet och studierna är en fördel.
Ledarskap behöver inte betyda att du har haft en chefsroll i arbetslivet, utan du kan visa på ledarskap
genom att berätta om en situation där du har tagit ansvar eller engagerat andra och hjälpt dem
vidare. Svävande svar ökar inte trovärdigheten, utan det är bättre att marknadsföra sina
erfarenheter med hjälp av relevanta detaljer – det viktigaste är att bedömarna minns dig på ett
positivt sätt bland det stora antalet sökande.
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Intervjufrågorna kan även innehålla negativa element, de kan till exempel be dig redogöra för när
du verkligen har misslyckats och hur du klarade upp situationen eller när du har haft en annan åsikt
än din chef och hur ni löste det. Du ska inte försöka undvika dessa frågor eller påstå att du aldrig har
råkat ut för några motgångar eller konflikter. Det viktigaste är att kunna vända svårigheterna till
någonting positivt och berätta vad du har lärt dig av dem eller vad du skulle göra annorlunda nästa
gång.
De finländska sökandenas kunskaper och färdigheter är vanligen av toppkvalitet, men de måste
också kunna presentera och sälja dem. Finländska tjänstemän vid kommissionen som ingått i en
uttagningskommitté har berättat att finländarna ofta är alltför anspråkslösa jämfört med de andra
sökandena och inte lyckas lyfta fram sina egna meriter tillräckligt aktivt. Ett problem kan också vara
att finländare svarar mycket kortfattat och allvarligt och enbart fokuserar på den aktuella frågan,
vilket kan ge en bild av att de är ovänliga eller innebära att språkkunskaperna och personligheten
inte framkommer tillräckligt tydligt. Man ska komma ihåg att bedömarna vill ha trevliga kolleger.
Det behövs lite ”small talk” och en artig och positiv attityd.
3.1.3. Muntlig framställning
Muntlig framställning är en individuell uppgift, där du ska analysera det material som du får och
lägga fram en lösning. Med stöd av materialet ska du sätta dig in i ett fiktivt problem med
anknytning till en arbetssituation vid en EU-institution och föreslå en lösning på problemet.
Materialet består vanligen av cirka 10–20 sidor, och samtliga uppgifter beskrivs på den första sidan.
Presentationen måste ge svar på alla frågor i uppgiften, men det är möjligt att till exempel
kombinera två frågeställningar som logiskt sett hör ihop. Lösningen presenteras muntligt för två
bedömare. Du har 50 minuter på dig för uppgiften, varav 30 minuter för att förbereda dig och 10
minuter för själva presentationen medan de sista 10 minuterna är avsatta för bedömarnas frågor.
Till själva presentationen har man vanligen fått ta med sig egna anteckningar, men inte det material
som delats ut. Det här är bra att komma ihåg eftersom de frågor som ställs kan vara mycket
detaljerade. Efter presentationen samlas anteckningarna in. Man får inte använda några
elektroniska hjälpmedel under presentationen, men det är tillåtet att använda ett blädderblock för
att presentera huvudpunkterna. Om du vill använda ett blädderblock ska du meddela det direkt i
början av uppgiften och då får du blocket när 5 minuter återstår av förberedelsetiden. Du ska noga
överväga hur du använder blädderblocket: allt som står på det ska behandlas under presentationen.
Det är därför säkrast att bara skriva upp ramarna för presentationen och exempelvis några siffror
på blädderblocket eller att tala helt fritt. Med hjälp av siffror kan du lätt visa att du behärskar ämnet
och även föreslå en kompromiss mellan två motstridiga ståndpunkter.
Även i denna uppgift är det viktigaste att kunna argumentera för sina egna förslag och överväga
olika sätt att gå vidare.
Vid den muntliga presentationen bedöms framför allt följande kompetenser: analys och
problemlösning, kommunikation och stresstålighet. Det väsentliga är att du är övertygande och
använder ett språk som är begripligt oberoende av åhörarens bakgrund eller kunskaper. Det är
viktigt att ha ögonkontakt med bedömarna, så att du kan reagera på deras miner och gester. Även
vid svåra frågor måste du förbli lugn. Ingen förutsätter att du kan allt om materialet, utan det viktiga
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är att du visar arbetsvilja och ärlighet. Om du inte vet svaret kan du beklaga det och lova att
återkomma med ytterligare information så fort som möjligt i den fiktiva situation som beskrivs i
uppgiften. Om du inte förstår bedömarens fråga är det bättre att be om en närmare förklaring än
att ge ett felaktigt svar. Du ska inte bli generad eller nervös om bedömarna kommer med hård kritik
– deras avsikt är att se om du kan reagera sakligt även under hård press.
Öva dig med hjälp av exempeluppgiften i muntlig framställning på Epsos webbplats, och gör den på
samma tid som i uttagningsprovet.
3.1.4. Gruppövning
Övningen börjar med att du får material som du ska sätta dig in i, varefter du möter de andra
deltagarna i gruppen så att ni tillsammans kan diskutera materialet och nå samförstånd om
situationen. Vanligen avsätts cirka 10–15 minuter för genomgången av materialet och 45–50
minuter för diskussionen. Under gruppövningen iakttas de sökande av flera bedömare. De deltar
inte i diskussionen, utan iakttar de sökandes beteende med beaktande av de kompetenser som
uppgiften mäter. I gruppövningen bedöms särskilt följande kompetenser: inlärning och utveckling,
prioritering och organisation, samarbete samt ledarskap.
Det väsentliga är att kunna fungera i grupp, deltagarna ska absolut inte tävla med varandra utan
tillsammans hitta en lösning där alla bidrar med sitt mervärde. Det viktigaste är alltså inte att
försvara ståndpunkterna i den egna uppgiftsbeskrivningen, utan att dela informationen med de
andra och komma fram till en gemensam lösning med beaktande av den information och de
åtgärdsförslag som alla deltagare bidrar med. Vid bedömningen väger arbetsprocessen tyngre än
slutresultatet, men trots detta måste uppgiften resultera i en slutlig sammanfattning.
Ett bra sätt att inleda gruppövningen på är att börja med en kort presentation där alla säger sitt
namn och redogör för den information som de har fått. Först därefter går man vidare till att
närmare behandla frågorna i uppgiftsbeskrivningen och olika ståndpunkter. Varje deltagare
ansvarar för att skriva upp de övriga deltagarnas namn och svaren på frågorna samt för att hålla
koll på tiden. Det är fråga om ett jämlikt lagarbete, det är inte meningen att någon ska ta rollen som
ledare eller att någon ges i uppgift att bara vara sekreterare. Ibland förbjuds detta i anvisningarna,
men även om så inte är fallet ska man undvika att ta på sig eller tilldela andra en särskild roll. Man
kan visa ledarskap genom små handlingar, till exempel genom att inleda diskussionen, påminna om
tiden, göra ett sammandrag av det som framförts, föreslå kompromisser eller på ett finkänsligt sätt
involvera även de mer tystlåtna deltagarna i diskussionen.
Det är inte nödvändigtvis bra om gruppen når samförstånd alltför snabbt och enkelt, utan det
viktigaste är att först föra en ordentlig diskussion och först därefter nå samförstånd. Om du tycker
att de andra i gruppen vill handla på ett felaktigt sätt, kan en bra lösning vara att motivera varför
du skulle göra på ett annat sätt samtidigt som du konstaterar att du inte tänker motsätta dig det
tillvägagångssätt som alla andra förespråkar.
3.1.5. Intervju för bedömning av motivationen
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Åtminstone under 2018 testade man i de allmänna uttagningsproven för AD5 de sökandes
motivation att arbeta inom EU med hjälp av en särskild intervju i uttagningscentrumet. När du
förbereder dig inför proven vid uttagningscentrumet kan det därför vara bra att fundera ut ett svar
på varför du vill arbeta vid just en EU-institution. Intervjun för bedömning av motivationen görs av
två medlemmar i uttagningskommittén och pågår i 20 minuter. Ett flertal områden bedöms i
intervjun:
1) Bakgrunden till ditt intresse för EU (exempel: Varför du blev intresserad av ett EU-jobb och varför
du tycker att EU är intressant?).
2) Din kännedom om EU:s värderingar och engagemang (exempel: Vilka är EU:s värderingar enligt
Lissabonfördraget?).
3) Din förståelse för aktuella och framtida utmaningar för EU (exempel: Vilka är EU:s nuvarande
utmaningar och vilken av dem engagerar dig mest? Basera gärna ditt svar på nyckeldokument,
exempelvis kommissionens tio prioriteringar).
4) Dina förväntningar på en EU-karriär (exempel: Vad förväntar du dig av en EU-karriär?), och
5) dina EU-kunskaper (EU:s uppkomst, institutioner och viktigaste politikområden) (exempel: Vad
vet du om EU:s historia eller hur antas lagstiftning i EU?).
Frågorna i parentes är exempel och förekommer inte nödvändigtvis som sådana i intervjun, men de
ger en fingervisning om hur du ska förbereda dig inför intervjun. Utvärderingen grundar sig enbart
på intervjun, inte på den motivationsdel som ingår i ansökan. För att utvärderingen ska vara
tillförlitlig och jämlik finns det en standardiserad definition för de enskilda deltagarna och de olika
områdena ges samma vikt. För att gå vidare måste du få minst 5 poäng för intervjun, maximipoäng
är 10.
Om det uttagningsprov som du deltar i inte innehåller någon särskild intervju för bedömning av
motivationen ska du komma ihåg att lyfta fram ditt intresse för en EU-karriär i den strukturerade
intervjuns presentationsdel.
3.2. Praktiska tips inför etappen i utvärderingscentrumet
Du ska ta med dig följande dokument till utvärderingscentrumet:
– ett giltigt identitetskort med foto eller ett pass för att kunna identifiera dig
– den egentliga ansökan med bilagor (enligt de anvisningar som du fått via Epsokontot)
– blanketten för rättssubjekt (blankett som intygar din rättsliga handlingsförmåga)
– blanketten för ansökan om bidrag till resekostnader med nödvändiga bilagor (kopia av
identitetskort eller pass, rese- och inkvarteringshandlingar såsom kopia av flygbiljett,
boardingkort och hotellkvitto)
– blanketten för styrkta bankuppgifter (så att bidraget kan betalas in direkt på ditt bankkonto)
Blanketterna ska lämnas in ifyllda och undertecknade till Epsos personal på provdagen. Du kan
ansöka om bidrag till dina resekostnader om avståndet till utvärderingscentrumet är mer än 200
kilometer (enkel resa). Om inte annat anges räknas resans längd utifrån de uppgifter som du
uppgett i registreringsblanketten som avståndet från din bostadsort till utvärderingscentrumet. För
personer som reser från Finland till Bryssel är det fasta bidraget cirka 300 euro.
Du kan höra dig för om det exakta bidragsbeloppet via Epsos kontaktformulär:
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https://epso.europa.eu/contact/form_sv
Bidrag beviljas inte om biljettens avreseplats är en annan än den bostadsort som du uppgav i
samband med registreringen.
Om du inte har möjlighet att ta med alla nödvändiga bilagor till utvärderingscentrumet kan du även
lämna in ansökan om bidrag till Epso i ett senare skede. Detaljerade anvisningar om hur du ansöker
om bidrag till resekostnader finns på Epsos webbplats:
https://epso.europa.eu/help/faq/2022_sv
Du tillfrågas på förhand vilken typ av tangentbord du vill ha till datorn. Om du har särskilda behov
(till exempel vad gäller rörlighet) ska du ange detta i den elektroniska ansökan och skicka in ett intyg
till den adress som Epso anger.
Kom till utvärderingscentrumet i god tid (minst 30 minuter i förväg), var utvilad och ha med dig de
begärda dokumenten. Om du är försenad kompenseras inte detta när du gör uppgifterna, och om
ett test lämnas helt ogjort på grund av försening är det möjligt att du utesluts från uttagningsprovet.
Du får det detaljerade dagsprogrammet när du anländer. Du visas till ett omklädningsrum där du
kan lämna ditt bagage och personliga föremål, till exempel mobil utrustning. När du anländer får du
ett id-kort med vilket du kan röra dig i byggnaden. Det serveras inte lunch i utvärderingscentrumet,
men du kan köpa drycker och mellanmål i en automat (för detta kan du behöva ett magnetkort).
Under matpausen kan du också avlägsna dig från centrumet för att äta lunch. Provmaterial, inklusive
pennor och papper, får du i utvärderingscentrumet. På väggen i provsalen finns en klocka.
I utvärderingscentrumet ska du följa de regler som du får förklarade för dig när du anländer. Om du
inte följer dessa regler utesluts du från uttagningsprovet. Allt material som behövs för att göra
uppgifterna får du på plats. Det är absolut förbjudet att använda mobiltelefoner och andra
elektroniska apparater under proven, och detsamma gäller ordböcker, tidningar, egna
anteckningar och korrekturlack. Du får inte störa de andra sökandena eller bedömarna.
Du måste vara uppmärksam och motiverad under hela provdagen. Det väsentliga är att du noggrant
lyssnar på eller läser de anvisningar som du får och ser till att du förstår frågorna innan du börjar
besvara dem. Kom ihåg att den slutliga utvärderingen av proven vid utvärderingscentrumet bygger
på resultaten i alla uppgifter, så du ska absolut inte ge upp även om någon uppgift inte gick så bra
som du hade hoppats. Det bidrar till en positiv attityd om du försöker njuta av provsituationen och
tänka att det är en unik möjlighet att lära dig mer om dig själv och att utvecklas. Efter
urvalsförfarandet får alla som deltog i proven vid utvärderingscentrumet ett kompetenspass där
vars och ens styrkor och svagheter kartläggs.
Glöm inte att hämta dina saker när dagen är slut eller att lämna tillbaka nyckeln till klädskåpet,
personkortet och ett eventuellt magnetkort.
4. Reservlistan
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En reservlista med namnen på de personer som klarat sig bäst upprättas. De sökande informeras
om uttagningskommitténs beslut och reservlistan publiceras i EU:s officiella tidning och på Epsos
webbplats. De som förts upp på reservlistan anställs av EU-institutionerna i takt med att tjänster
lediganslås. Reservlistan gäller i cirka ett år och giltighetstiden kan vid behov förlängas.
Om du förs upp på reservlistan kan du via en portal som upprätthålls av Epso se vilka tjänster på din
egen nivå som lediganslås vid institutionerna. Det är emellertid bra att komma ihåg att en plats på
reservlistan inte automatiskt innebär att du blir anställd. Det är tillåtet och önskvärt att den som
står på listan själv är aktiv och marknadsför sina kompetenser vid de enheter som erbjuder de
arbetsuppgifter som passar honom eller henne bäst. Du ska alltså inte vänta på att en institution
eventuellt kontaktar dig, utan genast själv kontakta cheferna för de intressantaste enheterna och
be att få komma på en intervju. Att själv vara aktiv är den bästa garantin för att du ska få ett
meningsfullt arbete.
I det här skedet lönar det sig också att kontakta den specialsakkunnige i rekryteringsfrågor vid
Finlands ständiga representation vid EU (Mikael Kekkonen, fornamn.efternamn@formin.fi). Han kan
i mån av möjlighet hjälpa finländska sökande till exempel med nyttiga kontakter till personer som
kan ge råd och stöd.
Du kan också kontakta finländare som arbetar vid de generaldirektorat som intresserar dig,
eftersom även de gärna stöder finländare som vill bli anställda vid institutionerna.
5. Minneslista för den som är intresserad av en EU-karriär
VÄLJ DET ELLER DE UTTAGNINGSPROV DÄR DU UPPFYLLER KRITERIERNA OCH REGISTRERA DIG I
GOD TID
o håll koll på kommande uttagningsprov på Epsos webbplats och i kanalerna i sociala medier
o skapa ett Epsokonto
o läs noga igenom meddelandet om uttagningsprov – det innehåller all väsentlig information om
uttagningsprovet
o kom ihåg att registrera dig som sökande i god tid och fyll i ansökan omsorgsfullt
o tänk noga igenom framför allt de svar som gäller din motivation och dina styrkor
o kontrollera ditt Epsokonto ett par gånger i veckan eftersom du kontaktas via det
ÖVA DIG PÅ DE DATORBASERADE FLERVALSUPPGIFTERNA
o öva ihärdigt motsvarande uppgifter (tolkning av sifferuppgifter, läsförståelse och logiskt
tänkande) under samma tidspress som i provsituationen
o håll i minnet vilka kompetenser som bedöms i testet av omdömesförmåga i en given situation
och i inkorgsövningen
TA REDA PÅ VILKEN UTBILDNING SOM ERBJUDS INFÖR ETAPPEN I UTVÄRDERINGSCENTRUMET
OCH OM DET FINNS PERSONER SOM KAN GE RÅD OCH STÖD
o kontakta så fort du fått en kallelse till utvärderingscentrumet den specialsakkunnige i
rekryteringsfrågor vid statsrådets kansli för att höra dig för om eventuell utbildning och nyttiga
kontakter
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o öva både allmänna och aktuella EU-kunskaper och förbered dig mycket noga inför alla delprov
med hjälp av de exempeluppgifter som finns på Epsos webbplats och annat hjälpmaterial
VAR NOGGRANN OCH POSITIV UNDER HELA DAGEN PÅ UTVÄRDERINGSCENTRUMET
o glöm inte betydelsen av ordlös kommunikation och en entusiastisk attityd
o var självsäker och lyft modigt fram dina egna kompetenser, utan att glömma att visa ödmjukhet
och att du är villig att lära dig nytt
o använd konkreta, minnesvärda exempel och argument på EU-nivå för att övertyga åhörarna
o var noggrann och på gott humör under hela dagen på utvärderingscentrumet – trots eventuella
överraskningar och hård kritik
VAR AKTIV OM DU KOMMER MED PÅ RESERVLISTAN
o kontakta den specialsakkunnige i rekryteringsfrågor vid Finlands ständiga representation vid EU
och cheferna för intressanta enheter vid EU-institutionerna om du blir uppförd på reservlistan
o marknadsför ännu en gång dina kompetenser – den här gången med tanke på en särskild
arbetsuppgift
Ytterligare information
Europeiska rekryteringsbyrån
https://epso.europa.eu/home_sv
Statsrådets kansli/EU-tjänster
https://vnk.fi/sv/eu-arbetsplatser

