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HR-Konsult  

 
 
Pär Wallerborg är en HR-konsult med över 20 års erfarenhet från HR-området, som HR-chef 
och konsult. Att utvärdera policyer, system och processer, är Pärs hemmaplan, liksom att få 
dem att fungera i praktiken.  
 
Pär erbjuder strategiskt och operativt HR-stöd med inriktning på att hitta de enklaste och 
effektivaste lösningarna. Pär har erfarenhet av att hjälpa entreprenördrivna företag med de 
mest grundläggande HR- funktionerna, men också av HR-chefsuppdrag i lite större bolag 
och av att agera specialist. 
 
Kunderna återfinns inom tjänsteföretag, inte minst IT, men också inom fastighet, sjukvård, 
industri och utbildning.  
 
Pär är van att räkna om processer i tid och/eller pengar och vet hur man kan dra nytta av 
befintliga erfarenheter och kunskaper i ett förändringsarbete. Han är en van utbildare, mentor 
och coach och en driven stilist. Han besitter också en spetskompetens inom vetenskaplig 
metod och statistik. 
 
 
 

Expertområden 

  

• Kultur och värderingar 

• Målsystem 

• Arbetsmiljö 

• Arbetsrätt 

• Kollektivavtal 

• Förhandling 

• HR-revisoner 

• Processrevisioner 

• Löneadministration 

• Lönepolicy 

• Lönekartläggning 

• Arbetsvärdering  
 

 

• Rekryteringsprocesser  

• Rekryteringsekonomi 

• Personalekonomi 

• Talent Management 

• Outsourcing och 
Backsourcing 

• Statistisk analys  

• Nyckeltal  
 

 

  

http://www.allecti.se/
mailto:par.wallerborg@allecti.se


 
 
 www.allecti.se, par.wallerborg@allecti.se, 0708-500866 

  

Tjänster 
 
Interims-HR 

HR-stöd till chefer 

Specialistcoachning 

Skapa/revidera/implementera pensionslösningar 

Lönekartläggning 

Upphandling HR-tjänster 

HR Due Diligence 

Fackliga förhandlingar 

Personbedömning 

Revision av nyckeltal 

Anställningsintervjuer  

Färdighetstester 

 
 

 

Utbildar och coachar inom 
 
Rekrytering 
-intervjuteknik  
-search  
-rekryteringsekonomi  
-referenstagning  
Lönekartläggning  

 
Målsystem 
Incitamentssystem 
Corporate Health 
Utvecklingssamtal 
Lönehantering 
Nyckeltal 

 

Certifieringar och auktorisationer 
 

Licensierad på Myers Briggs Type Indicator  

Licensierad på begåvningstest BasiQ  

Licensierad begåvningstest Matrigma  

Licensierad på begåvningstest BKT  

Certifierad Löneadministratör Steg II, FEI 
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Utbildningar 
 

Universitetsexamina inom; 

Beteendevetenskap Fil kand (med huvudämnet kommunikationsvetenskap, Uppsala 1988 

Vetenskapsteori Fil kand (med huvudämnet teoretisk filosofi) 1991 

 

Omfattande vidareutbildningar inom: 

Arbetspsykologiska tester  (Psykologiförlaget, Assessio) 

 

Rekrytering, (M-gruppen, Kompetensgruppens nätverk och seminarier) 

 

Arbetsrätt, (Stockholms Universitet, Tholin&Larsson, Kompetensgruppen) 

Arbetsmiljö, (Prevent, Kompetensgruppen) 

 

Förhandlingsteknik (M-gruppen, Mercuri International, Almega) 

Coachning (Mindset, Mercuri International) 

 

Uppdragsbeskrivningar i urval 
 

Specialist Försäkringar och avtal 
Större IT-företag med verksamhet i flera europeiska länder juni 2017ff 

Modernisera och förnya anställningsavtal och principer för relocation. Policyer och interninformation 

om försäkring och pensioner.  

Interim HR-chef 
IT-outsourcinleverantör dec 2016-mars 2017 

Brygga HR-chefsrollen mellan avgående och tillkommande HR-chef. Löpande personalärende, 

fackliga förhandlingar, ledningsarbete, chefsstöd, med mera. 

Interim HR-chef 
Fastighetsbolag september 2016 ff 

Halvtid under hösten 2016 för förankring och implementering av policyer i samband med notering och 

ingående av kollektivavtal. Etablering av rutiner, processer, förmånsportal, företagshälsovård, 

systematiskt arbetsmiljöarbete, med mera.  
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Lönekartläggning 
Privat utbildningsföretag nov-dec 2016 

Justering av arbetsvärdering, skriftlig rapport och framtagande av diagram från rådata gällande lika 

och likvärdiga arbeten, med åtgärdsförslag. 

Lönepolicy 
Ideell förening nov 2016-feb 2017 

Tolkning av arbetsgivardirektiv, workshops i ledningsgrupp, fackliga förhandlingar 

Generellt HR-stöd 
Produktbolag inom byggbranschen augusti 2016 ff 

Stöd till chefer vid avtalsskrivning, personalärenden med mera 

Generellt HR-stöd 
Företag inom industriell catering maj 2016 ff 

Stöd till chefer vid avtalsskrivning, personalärenden med mera 

Generellt HR-stöd 

Ideell förening dec-juni 2015 

Stöd vid framtagande av policyer, fackliga förhandlingar, personalärenden med mera.  

HR-Due Diligence 
Läkemedelsföretag nov-dec 2015 

I uppdraget ingick att analysera tänkt objekt med verksamhet i flera länder utifrån ett HR-perspektiv, 

inklusive bedömning av revisorers riskanalyser och flaggningar för övriga risker.  

Pensionsavtal vid övertagande 
Privat vårdföretag 2015 

Uppdraget innebär att säkerställa förhandling och ingående av korrekta pensionsavtal i samband med 

övertagande av vårdverksamhet. 

Genomlysning av avtal och regler 
Entreprenörföretag inom telefoni maj 2015 – juni 2016  ff 

Tjänsten innebär genomgång och anpassning av anställningsavtal och regler i linje med gällande 

lagar och regler, samt anpassat till företagets situation och kultur. 

Genomlysning av rekryteringsprocess 
IT-konsultbolag april 2015 

Efter intervjuer med ledning och andra nyckelpersoner skrevs en rapport som beskriver förtjänster och 

brister, samt föreslås förändringar, anpassade till företags situation och behov, nu och i framtiden.  

HR-jour till chefer 
Tryckeri-och distributionsföretag juni 2014 ff 

Tjänsten innebär att finnas tillgänglig för HR-stöd till ett 15-tal chefer, samt att bevaka etablerade HR-

processer och formalia kring avtal och arbetsrätt.  
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Förhandlingsansvar 
Tryckeri-och distributionsföretag juni 2014ff 

MBL-förhandlingar i samband med omorganisation och efter förhandlingsframställan från fackförbund 

angående avtalstolkning. Handels och Unionen.  

Personalhandbok och anställningsavtal 
IT-konsultföretag 2014 

Bollplank och rådgivare vid etablering av standard för anställningsavtal och bolagets första 

personalhandbok.  

MBTI-workshop, värderingar 
IT-och verksamhetskonsultföretag 2014 

Ett tydligt värderingsdrivet företag använde Myers-Briggs till att stärka förståelsen för personlighetens 

betydelse bland annat för tolkning av och agerande enligt grundläggande värden.   

Coachning av löneadministratör 
Tryckeri-och distributionsföretag 2014 

En erfaren löneadministratör coachas i att ta ytterligare HR-administrativt ansvar, efter en 

omorganisation. 

Personalchef 
Kentor 1997-2013 

Etablerade HR-funktionen. Övergripande ansvar för HR. Under perioden har kollektivavtal träffats, ISO 

införts, bolaget har köpt andra bolag och blivit uppköpt, lönesystem har förnyats, rekryteringssystem 

har införts, lönekartläggningar genomförts, chefsutbildningar och introduktionsutbildning har tagits 

fram, värderingar, jämställdhet och hälsofrågor har lyfts och HR har etablerats som administrativ 

avdelning.  
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