
ÄR DU FAST I SKULDFÄLLAN?

Vi hjälper dig att bryta mönstret   
”Den som är satt i skuld är inte fri”, brukar det heta. Som tur väl är finns det nästan alltid en 
väg som leder till skuldfrihet. Den vägen börjar med kunskap.
 Vi har gjort ett par filmer som ger dig den kunskap du behöver. Hur gör du om du får ett 
kravbrev? Vad innebär en betalningsanmärkning? Vem kan ansöka om skuldsanering?
 Du når filmerna via www.alektum.se/filmer eller YouTube. Det tar bara ett par minuter 
att se alla filmer. Minuter som kan bli första steget till ett skuldfritt liv.

Hyrläkare anmäls 
för sju skräckfall
Felbehandlingar. En hyrläkare i Mellansverige anmäls till Inspektionen för vård och omsorg  
för sju fall där vården ska ha brustit. En patient ska ha försökt ta livet av sig efter att ha blivit 
felbehandlad, en annan fick vanföreställningar och en tredje togs in för psykiatrisk tvångsvård. SID !"

METRO TESTAR NYA BERG! OCH DALBANAN PÅ LISEBERG
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SA BRA AR 
FI!PLATTAN
Metro recenserar politiska skivan SID ##

Kvinnliga 
akademiker 
tappar "era 
miljoner

Därför skjuter vi 
saker på framtiden

Hatbrotten mot 
afrosvenskar ökar

HR-experten 
har svaren

Jusek. Den ojämställda synen på 
föräldrapenningen kostar kvinnliga 
akademiker flera miljoner under en livstid. 
Så tycker partierna om kvotering  
i föräldraförsäkringen. SID $

Studenter är den gruppen som oftast 
skjuter upp saker på morgondagen. SID %

Nu kommer en ny rapport om att afrofobin  
i Sverige normaliseras. SID !#

Annika Ahnlund 
bemöter läsarnas 
frågor om jobb- 
intervjuer. SID $&

Den nya bergochdalbanen Helix har kostat Liseberg 240 miljoner kronor och bygget har pågått under ungefär ett och ett halvt år. Metro har testat den. SID ! FOTO: CHRISTINA BLOM

SVERIGES STÖRSTA NYHETSTIDNING

GÖTEBORG
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VIRALGRANSKAREN 
INNAN DU DELAR
På Metro.se/viralgranskaren 
avslöjas nätblu'arna.
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P R E S E N T E R A R :

P A R T N E R :

Älskar du att resa? Fotbollstokig eller bara vill göra en 

livsupplevelse du aldrig glömmer? Sveriges schysstaste 

spelbolag, ComeOn! söker nu två personer till Sveriges 

schysstaste jobb.

Resa, boende, matchbiljetter och med full lön söker vi 

nu två personer för jobbet som VM-reporter. Sök jobbet 

på metrojobb.se. (Sista ansökningsdag: 29 April)

VM!REPORTER
FÖR COMEON!

SÖK JOBBET SOM

METROJOBB.SE

METROJOBB.SE FRAGA EXPERTEN
Mejla din jobbfråga till jobbexperten@metro.se! På Metrojobb.se finns fler frågor och svar om jobb och karriär

MER NERVÖST MED 
FLER REKRYTERARE

? !Vilka är för- och nackde-
larna med att ha flera in-

tervjuare vid samma intervju-
tillfälle? Vi håller på och disku-
terar hur vi ska göra när vi  
rekryterar. ANNA

! !En ensam rekryterare 
tenderar ofta att an-

ställa en person som liknar 
denne själv. Med flera inter-
vjuare får man fram en mer 
nyanserad och rättvisande 
bild. Detta eftersom varje 
intervjuare gör olika  
bedömningar av personens 
kompetens och lämplighet.

Mot denna stora fördel, 
måste man väga det obehag 
och den ökande nervositet 
som kandidaterna upplever 
i en ”flera mot en-situa-
tion”. 

Man går också miste om 
den mer personliga kontakt 
en ensam intervjuare kan 
uppnå. Tänk även på att en 
okvalificerad tjänst inte 
kräver samma kritiska ge-
nomlysning av flera perso-

FLER REKRYTERARE GER 
MER NYANSERAD BILD

Jobbfrågan

ANNIKA 
AHNLUND
HR!EXPERT PÅ METROJOBB.SE, 
STÄLL DIN FRÅGA PÅ 
JOBBEXPERTEN"METRO.SE

ner som högre befattningar 
gör.

Ett bättre sätt att få fram 
en mer neutral bild av kan-
didaterna, kan vara att ge-
nomföra strukturerade in-
tervjuer baserade på en 
noggrant framtagen krav-
profil. På så sätt får alla 
samma chans även med en 
ensam rekryterare.

VIKTIGT ÄVEN MED 
SOCIAL KOMPETENS

? !Borde vi intelligenstesta 
alla som söker jobb hos 

oss? Jag har läst att personer 
som får höga poäng på sådana 
test ofta gör bra ifrån sig på 
jobbet. Men hur gör vi det? 
Och ska vi testa fler egenska-
per? BENGT

! !Det är riktigt att så 
kallad ”generell intel-

ligens”  är ett bra sätt att 
förutsäga en kandidats 
framtida prestationer på 
jobbet. 

Å andra sidan råder de-
lade meningar om vad som 
egentligen är intelligens. 

Medan traditionella IQ-tes-
ter ofta fokuserar på logisk-
analytisk förmåga, har verk-
lig intelligens bevisats bestå 
av minst tre mentala förmå-
gor: korttidsminne, förmå-
ga att resonera samt verbal 
kompetens. Även den socia-
la kompetensen (EQ) är nog 
så viktig inom många yr-
ken.

Jag råder er att i första 
hand använda intelligens-
testning för mer komplexa 
tjänster som kräver pro-
blemlösning. Om stresstå-
lighet, social kompetens el-
ler språkkunskaper är vikti-
gare egenskaper för jobbet, 
så mät hellre dessa. Oavsett 
vilka tester ni väljer att ge-
nomföra, bör ni ta hjälp av 
certifierade specialister som 
kan erbjuda välbeprövade 
och validerade metoder.

Tänk också på att intel-
ligenstest upplevs mer ne-
gativt av sökanden än per-
sonlighetstest, beroende på 
rädsla att framstå som dum. 
Dessutom blir det förstås 
dyrt att slentrianmässigt 
testa alla jobbsökanden.

Är det bra att ha flera intervjuare på en jobbintervju? Och hur viktigt är det att 
intelligenstesta sökande? I dag svarar HR-experten Annika Ahnlund på läsarnas frågor.

Att vara flera vid anställningsintervjun påverkar vem som anställs. FOTO: JULIO C SAINT’ JUST

Lediga jobb

Röntgensjuksköterska. Karo-
linska söker en sjuksköterska 

på heltid till området Sjuk-
husfysik/Nuklearmedicin.

Projektledare. Bravura söker 
en projektledare med erfa-

renhet av etablering av fiber 
till företag i Kungälv.

Kvalificerad inköpare.  
Trafikverket i Malmö söker 

två personer med erfarenhet 
av upphandlingar och  

förhandlingsvana.

BYT  
UPP  
DIG

3 jobb att söka på   
Metrojobb.se

1

2

3

METRO 
JOBB.SE

Välkommen!

EXPERTEN 
REDER UT
Jag vet inte hur många 

gånger jag hamnat i diskus-
sioner om vad intelligens 
egentligen är för något.  
I dag hjälper Metrojobbs 

HR-expert Annika Ahnlund 
till att reda ut begreppet. 

HANNA LARSSON,  
REDAKTÖR FÖR METROJOBB.SE
HANNA.LARSSON!METRO.SE

Mer att läsa på 
Metrojobb.se. 

1

2

3

Amanda har
bästa utsikten i stan

Sökmotorn är hetaste
arbetsgivaren

Här finns jobben
inom IT-sektorn
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