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Testhuset startades 2007. Vi på Testhuset har olika bakgrunder, erfarenheter och styrkor. 
Men en sak har vi gemensamt- det höga drivet och viljan att prestera. Vi har kul på jobbet 

och vi älskar att jobba ihop och det syns på resultatet.

Vi har erfarenhet av privat och offentlig sektor och en mängd olika tjänster samt 
ledarskapsuppdrag. Det ger oss kunskap som är ovärderlig i förståelsen av just din 

organisation och vilken kompetens du behöver rekrytera.

Vi genomför årligen mer än 1500 personbedömningar med stöd av olika test- och 
analysverktyg och slutför över 250 rekryteringar. Dessutom arbetar vi kontinuerligt med 

våra kunder inom ledaskapsutveckling och individutveckling





Rekrytering
Person-

bedömning

Bemanning/
interim

Management

Styrelse-
utveckling

Team-
utveckling

HR-
stöd



Vi är Sveriges ledande företag
inom kompetensförsörjning

och HR-stöd.

Vision



Få marknaden att förstå att vetenskapliga
och kvalitetsäkrade metoder och

certifierade konsulter är en nyckel till att
nå bättre komptensförsörjning både ur ett
ekonomiskt som ett icke-diskrimnerande

perspektiv. 

Mission



- Kön

- Könsöverskridande identitet 

eller uttryck

- Etnicitet

- Religion

- Ålder

- Sexualitet

- Funktionsnedsättning

Förr



Nu  



Bakgrund  



Nuläge

Tid

Värde

Ägarnas vilja

Ägardirektiv

Affärsläge

Styrelsens sammansättning

Management

Övrigt

Resurser

GAP-analys

Krav-
profil

• Erfarenheter
• Kunskaper
• Egenskaper

Önskat läge 
24 månader 

fram

Vision



Kompetens



Kompetens  

1. Begåvning 
och 

färdigheter

2. Personliga 
egenskaper

3. Motivation 
och 

drivkrafter

4. Utbildning 
och 

erfarenheter

Förmågan att omsätta
begåvning och färdigheter, 
personliga egenskaper, 
drivkrafter och kunskap i 
beteenden som är 
avgörande för 
arbetsprestationen.



Jobbanalys

Varför?
- Kartlägga de huvudsakliga arbetsuppgifterna
- Definiera krav som bör ställas på personen
- Utifrån ovanstående välja rätt bedömningsmetod
- Central för att kunna skriva tillförlitliga 

arbetsbeskrivningar och annonser.
- Bra underlag som intervjuhjälpmedel.

Personlighet
- Vad är framgångsrika egenskaper och 

beteenden för tjänsten?

Begåvning
- Vilken kapacitet krävs för tjänsten?

Kunskap och erfarenhet
- Vilken kunskap och erfarenhet krävs för att klara 

tjänsten och som inte går att lära sig på plats

Motivation
- Vad bör kandidaten motiveras av för att trivas i 

tjänsten?

Critical Incident Technique (CIT)
Repertory Grid Technique (RGT)



Bedömer vi enbart på 
kunskap, egenskap och 

potential ökar vi chansen att 
rekrytera jämställt.



• Arbetsprov 0,54

• Kapacitetstest 0,51

• Strukturerad intervju 0,51

• Personlighetstest 0,41

• Ostrukturerad Intervju 0,38

• Assessment center 0,37

• Referenstagning 0,26

• Erfarenhet 0,18

• År av utbildning 0,10

• Intressen 0,10     

• Ålder 0,00

(Metaanalys av Schmidt & Hunter)

Vanligt förekommande frågor från otränade 
intervjuare som stjäl dyrbar tid tidigt i processen 

innan rätt kompetenser är kartlagda

Vanligaste metoden bland rekryterande chefer. Leder 
till subjektiva tolkningar och hög 

diskrimineringsgrund. Utan bedömningsmall är 
validiteten 0,11

Profilbedömningar ger en objektiv bedömning och 
är enligt studier den bästa urvalsmetoden 

Kombinationen  ger en validitet på 0,65 och bör 
enligt studier planeras tidigt i processen

Validitet



Använder vi oss av valida 
metoder kommer vi att 

undvika lågpresterare, hitta 
guldkornen och få ett icke-

diskriminerande urval 
genomsyrat av mångfald. 



Intervju  

Ostrukturerad intervju Semi-strukturerad intervju Strukturerad intervju 

Kan bygga på en kravprofil Bygger på en kravprofil Bygger på en kravprofil

På förhand bestämda frågor kan 
förekomma

På förhand bestämda frågor På förhand bestämda frågor

Olika spontana frågor till kandidaterna Samma frågor till alla kandidater Samma frågor till alla kandidater

Ostrukturerad bedömning utan 
bedömningsmall

Strukturerad förbestämd bedömning Strukturerad förbestämd bedömning

Tillåter olika uppföljningsfrågor för 
olika kandidater

Ställer samma uppföljningsfrågor till 
alla kandidater

0,11 0,510,51



Bedömningsmatris  
CV IV 1 IV 2 Personlighetstest Kapacitetstest Kunskapsprov Referenstagning Resultat

Kapacitet 4 4 4

Egenskap Strukturerad 3 2 3 3 2,75

Samarbetsförmåga 4 5 4 4 4,25

Självständig 5 5 5 5 5

Analytisk 5 4 4,5

Kunskap Engelska i skrift 3 3 3

Erfarenhet Erfarenhet av redovisningssystem Ja Ja

Utbildning Ekonomiutbildning Ja Ja

Bedömare SG SG BL SG SG BL BL

1: Betydande svaghet inom området
2: Svaghet inom området
3: Acceptabel nivå inom området
4: Styrka inom området
5: Avsevärd styrka inom området



Hur har pandemin påverkat?



Tips
Intervju

Går frågan att svara på?
Vad är ett bra svar?

Vad är ett mindre bra svar?
Hur ska jag bedöma svaret?

Jobbanalys
Skilj på skallkrav och önskvärt

Begåvning
Personlighet
Motivation

Kunskap och färdigheter

Urvalsmetoder
Ta reda på det som krävs 

för tjänsten
Välj efter validitet för just 

det du ska ta reda på.

Vad är ett plus i din 
bok?

Män
Unga
Barn

Mycket erfarenhet
Tatueringar
Stavfel i CV

Självsäker
Introvert

Sportig

Kvinnor
Äldre
Inga barn
Nyexaminerad
Inga tatueringar
Inga stavfel i CV
Low Key
Extrovert
Inte sportig

Bedömningsunderlag
Vad gör jag med 

informationen jag frågar 
efter?



Frågor?


