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Intervjutermer: 

Strukturerad intervju 

Intervjun följer en plan som 

gjorts upp i förväg. 

 

Ostrukturerad intervju 

Intervju som främst bygger på 

kandidatens svar på generella 

frågor och följdfrågor kring 

det.  

 

Beteendeinriktad intervju 

Fokuserar på beteenden och 

reaktioner under intervjun. 

Kan vara strukturerad eller 

ostrukturerad.  

Kompetensbaserad intervju 

Hårt systematiserad intervju 

inriktad på specifika färdighet-

er och förhållningssätt. 

Personlighetstest 

Syftar till att  få fram  grundläg-

gande egenskaper på ett  

neutralt och systematiskt sätt. 

Begåvningstest 

Test av  generell eller specifik 

begåvning, till exempel logisk  

begåvning. 

Visste du  att... 

7 av 10 chefer letar efter per-

soner som  är lika någon de har 

bra erfarenhet av sedan tiidi-

gare. 

8 av 10 chefer genomför 

ostrukturerade intervjuer . 

Hälften av alla rekryteringar 

saknar helt en plan för rekryte-

ringsprocessen.  

Strukturerad intervju  tillsam-

mans med  rätt slags begåv-

nings/färdighetstest, ger 65-

70%-ig prediktion av framgång 

i arbetet. 

När man intervjuar kandidater inför en anställning, är personbedömning viktigt. 

Målet är att hitta talangerna och att undvika felaktiga anställningar. 

Att hitta talangerna  

De flesta av oss har upplevt vad det betyder att få in en person som har en na-

turlig fallenhet för jobbet. Men vad som gör någon till en talang varierar med 

tjänsten. Till någon tjänst är det extrem kreativitet, till en annan är det utstuderad 

systematik och noggrannhet. Det svåra är att kunna identifiera olika slags ta-

langer och att kunna bedöma vilka personer - av dem som sticker ut - som har 

en verklig talang för det jobb det gäller.  

Att undvika felaktiga anställningar 

Att anställa en person som senare visar sig inte klara jobbet eller av andra skäl 

inte kan vara kvar i sin tjänst, innebär bekymmer. Både för företaget och för per-

sonen själv. Svårigheten i att bedöma vilka drivkrafter som verkligen ligger 

bakom en persons svar och att veta vilka osäkerheter man realistiskt kan reda ut 

vid intervjutillfället. 

Varför en extern intervjuare? 

Det kan finnas många skäl till att anlita en extern intervjuare. Här är några av de 

vanligaste anledningarna: 

Tidsvinst 

Genom att anlita en extern intervjuare kan man spara tid på flera sätt: dels den 

egna arbetstiden, dels kalendertid, d v s att rekryteringsprocessen blir snabbare. 

Erfarenhet 

På varje företag finns någon eller några erfarna intervjuare. De kan inte alltid 

intervjua alla. En erfaren extern intervjuare kan säkerställa att kvaliteten hålls 

uppe i alla personbedömningar. 

Rollfördelning 

I en intervjuprocess ingår normalt ett antal olika intervjuer med olika syften. Det 

kan vara svårt att ställa kritiska frågor i samma möte som företaget och tjänsten 

säljs in. Med en extern intervjuare kan man dela upp rollerna. 

Goodwill 

Inte sällan uppfattar kandidaten det som positivt att en extern intervjuare är in-

blandad. Det visar att man tar rekryteringen på allvar. 

Nya perspektiv 

En extern intervjuare kan ge nya synvinklar på vilka slags personer som behövs 

och vad som är viktigt att leta efter. 

 

Allecti hjälper dig med dina anställningsintervjuer. Vi erbjuder allt från enklare, 

standardiserade intervjuer, till hela paket med test och referenstagning. Har du 

kandidater som ska intervjuas, eller vill du veta mer om våra alternativ? Hör av 

dig till par.wallerborg@allecti.se, 0708-965006 
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Intervjualternativ: 

Allecti erbjuder anställningsintervjuer på olika nivåer, med möjlighet att skräddarsy upplägg efter era önskemål. Föl-

jande nivåer finns förberedda och kan beställas omgående: 

Personbedömning nivå 1: 

En strukturerad intervju där personens bakgrund, drivkrafter, viktigaste personlighetsdrag och syn på karriär och ar-

bete kartläggs. Resultatet av intervjun sammanställs i en skriftlig rapport som beställaren får tillsammans med en 

muntlig redovisning.  

Personbedömning nivå 2: 

Som ovan med tillägg av begåvningstest. (Matrigma, BKT eller BasIQ). Resultatet av testet redovisas för kandidaten 

och för beställaren.  

Personbedömning högre nivåer: 

Önskas mer än det som ingår i nivåerna ovan, går det givetvis att ordna. Det kan gälla meritsammanställning, fakta-

kontroller, referenstagningar eller liknande.  

Skräddarsydda upplägg: 

Diskutera gärna era önskemål med oss. Vi kan lösa det mesta.  

 

Priser: 

Priserna nedan är exklusive moms och gäller för uppdrag på dagtid, samt med Allectis gällande standard för intervjuer 

och rapporter.   

Personbedömning nivå 1:  

Pris: 3 800 kr  

Personbedömning nivå 2: 

Pris: 6 200 kr 

Personbedömning högre nivåer: 

Pris: enligt offert 

Tillägg: 

Om det krävs mer omfattande förberedelser, till exempel en djupare genomgång om förutsättningar för intervjun, 

eller att en särskilt anpassad intervjurapportmall tas fram, liksom vid övrigt merarbete utöver vad man normalt kan 

räkna med vid ett intervjuuppdrag, debiteras konsultarvode per timme. 

Tillägg förekommer också för intervjuer på kvällstid eller helger, samt för intervjuer med kort varsel. 
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Pär Wallerborg  - din konsult inom personbedömning 

Tester 

Jag har licens på ett antal tester, främst begåvningstester och jag anser att de i många fall  har en 

funktion att fylla. Man ska vara medveten om att testning innebär ett viss ingrepp i kandidaternas integri-

tet och man måste därför vara mycket noga med hur man använder och hanterar resultaten från alla 

slags tester. Den etiska aspekten, både när det gäller tester och annat, är mycket viktig i mitt intervju-

ande och något jag inte ger avkall på.  

Mitt namn är Pär Wallerborg och jag driver HR-konsultbolaget Allecti. Jag 

har bland annat arbetat som HR-chef i 16 år och med rekrytering  i  24 år.  

Sammanlagt har jag genomfört över 1000 anställningsintervjuer.  

Det betyder inte att jag med 100%-ig säkerhet kan säga om en person 

kommer att göra ett bra jobb eller inte. Däremot har jag hyggliga förut-

sättningar att tolka intervjupersoners svar på ett rimligt sätt. 

Erfarenheten  betyder också att jag har varit med om många svåra situationer och en del knepiga 

intervjuer. Jag blir inte så lätt ställd och inte heller så lätt förblindad av en persons beteende un-

der intervjun.  

Min metodik 

Med åren har jag kommit att kombinera olika intervjutekniker och upplägg till en uppsättning 

varianter som fungerar för de flesta tjänster. En viss variation på frågeupplägg beroende på om 

det är en ledarroll, en specialistroll eller en säljroll behövs, men det mesta är lika. Det gäller att 

bilda sig en uppfattning om vem personen är och vad han eller hon vill.  På vägen vill jag ta reda 

på hur väl personen känner sig själv, graden av självkänsla,  uppriktighet och prestige. Samman-

taget kan jag ge en rätt bra bild av vad möjligheterna och riskerna är med att anställa en viss 

person är och i vilka sammanhang han eller hon troligen fungerar bra eller mindre bra. 

Jag använder mig av en semistrukturerad intervju, där mycket är bestämt på förhand och några 

av frågorna formuleras exakt som planerat. Men till skillnad från en helt strukturerad intervju, 

lämnar jag utrymme för rätt omfattande anpassningar efter vem personen är. Ambitionen är att 

förstå vad som ligger bakom det de säger och få en helhetsbild av personen.  

Jag har studerat andra intervjutekniker och anser mig ha goda teoretiska kunskaper inom områ-

det. I mitt utövande är jag mycket praktisk och använder teorier mest för att kunna bedöma 

vilka intervjusätt som troligtvis inte fungerar.  

Behöver du hjälp—hör av dig 

Om du tror att du kan ha nytta av min hjälp när det gäller anställningsintervjuer eller något annat, tveka 

inte att höra av dig. Per mail (par.wallerborg@allecti.se) eller telefon (0708-500866) 


