
 

INTERVJUMALL 
 

Grundinformation 

Kandidat:   
Sökt tjänst:   
Intervjuad av:    
Datum:   
__________________________________________________________________________________  

Introduktion 

Välkommen! Mitt namn är X och jag arbetar som X. 
Under den här intervjun har vi totalt X h tillsammans. Syftet med vårt möte är jag ska få höra mer om 
dig och vad du har gjort tidigare, därför har jag förberett en del frågor. Mot slutet av intervjun 
kommer du att få möjlighet att få ställa även dina frågor, det är viktigt att du också får den 
information du behöver. Låter det bra?  
___________________________________________________________________________  

Sökmotivation 

Vad är anledningen till att du sökt den här tjänsten/vad gör att du är intresserad av oss? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Formella kompetenser (utbildning/kunskaper/erfarenheter i kravprofilen) 

(Se exempelfrågor nedan på hur du kan undersöka kandidatens formella kompetenser, X=formella 

kompetenser från kravprofilen.) 

• Kan du ge något konkret exempel på när du hade nytta av X? 

• I vilken utsträckning/omfattning har du arbetat med/kan du X? Kan du ge ett exempel? 

• Kan du berätta om en situation när du hade stor nytta av din erfarenhet/utbildning/kunskap 

inom X? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

 

 

 



 

 

Personliga kompetenser  

Jag är intresserad av att förstå dig som person lite bättre. Frågorna jag ställer nu handlar därför om 

att jag vill få höra om hur du har arbetat tidigare, hur du agerat och hur du konkret har 

gjort.  Eftersom det är viktigt att jag förstår hur du gjort full ut, kommer jag att ställa en del 

följdfrågor. Eventuellt behöver jag be dig bli lite mer konkret ibland, och kanske behöver jag avbryta 

dig för att hinna med. Det betyder inte att det du berättar inte är intressant, bara att vi behöver gå 

vidare för att hinna med alla frågor. Känns det okej?  

 

(Välj 1-2 huvudfrågor per personlig kompetens från förteckningen av personliga kompetenser med 

tillhörande intervjufrågor. Observera att följdfrågorna endast är tänkta som förslag - viktigast är att 

lyssna på kandidaten och ställa de följdfrågor som krävs för att du ska förstå hur kandidaten agerade 

i situationen.) 

 

Personlig kompetens 1: 
Kompetensbaserad fråga: 

Följdfrågor:   

 

 

Personlig kompetens 2: 
Kompetensbaserad fråga: 

Följdfrågor:   

 

 

Personlig kompetens 3: 
Kompetensbaserad fråga: 

Följdfrågor:   

 

 

Personlig kompetens 4: 
Kompetensbaserad fråga: 

Följdfrågor:   

 

 

 

 

 

 



 

 

Om oss och tjänsten  

• Berätta kort om verksamheten och beskriv tjänsten - vad ska man göra, hur ser en vanlig 

arbetsdag ut, hur ser förväntningarna ut, vad ska man uppnå? 

• Berätta för kandidaten vad som gör tjänsten och verksamheten attraktiv? Berätta om vad ni 

är stolta över men också om vad som är eventuella utmaningar eller utvecklingsområden? 

 

Berätta om förutsättningarna runt omkring rollen - resor, arbetstider mm - och fråga sen ”Hur 

fungerar detta för dig?” 

_______________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

 

LÖNEANSPRÅK och tillgänglighet (om inte förr så behöver du ta upp detta senast här i slutet av din 

intervju) - Säkerställ att kandidatens löneanspråk ligger i linje med vad ni kan erbjuda! 

_________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

Avrundning och nästa steg 

Finns det någonting vi inte pratat om ännu som du skulle vilja att jag kände till?  

_________________________________________________________________________________  

 

Har du någon annan fråga till mig angående tjänsten eller verksamheten?  

_________________________________________________________________________________  

 Fortsättningen av rekryteringsprocessen ser ut så här XX. Du kommer att höra av oss senast den X/X 

med besked.  TACK!   


