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INTRODUKTION

Är det tidskrävande att gå igenom alla kandidaters CV:n och personliga brev?  
Intervjuerna kan kanske vara ostrukturerade och går inte att jämföra med 
varandra? Eller upplever du:

 • Svårighet att vara objektiv i sållandet av kandidater 
 • Svårigheter att avgöra om kandidater är lämplig för positionen eller inte 
 • Osäkerhet inom området rekrytering då du inte har gjort det mycket  

tidigare

Dessutom, efter all möda med en ledning som trycker på dig kanske du ändå 
inte hittar den där kandidaten som känns klockren!

Upplever du problem när du rekryterar? 



“Vad behöver jag göra innan 

jag förbereder intervjun?”

DEL 2: FÖRARBETE



FÖRARBETE

För att undvika många av dessa problem är det viktigt att ha en bra grund. 
Om du ansvarar för rekrytering är det viktigt att du också förbereder dig 
ordentligt innan jobbintervjun. Dålig förberedelse kan leda till felaktiga 
bedömningar av kandidaternas kunskaper och färdigheter, och påverka din 
beslutsprocess negativt. I värsta fall får du en felrekrytering. 

Genom att förstå ditt företags behov och efterfrågade kompetenser kan du 
genomföra en mer effektiv och genomtänkt rekryteringsprocess. Dessutom 
visar det också att du tar ditt ansvar i detta på allvar och strävar efter att göra 
det bästa möjliga rekryteringsbeslutet. Om du förbereder dig inför intervjun 
minimerar du helt enkelt risken för dåliga beslut och säkerställa en lyckad 
rekryteringsprocess!

Först och främst behöver du se över hur er process ska se ut. Rita upp en 
tidslinje och bestäm vilka veckor annonsen ska ligga ute, när intervjuerna 
ska ske, hur många intervjuer som ska göras, osv. Se också över annat som 
ni planerar att göra – som tester och bakgrundskontroller. På så sätt får     
kandidaterna en tydlig bild av rekryteringsprocessen och ni undviker miss-
förstånd. 

Varför är det viktigt att göra en lyckad intervju? 

Innan du förbereder intervjun



När du har en skiss över processen kan du skapa en tydlig bild av rollen du vill 
tillsätta. Reflektera kring frågor som:

 • Hur ser kravspecifikationen ut?
 • Vilka egenskaper är viktiga hos den potentiella kandidaten?
 • Vad kan ditt företag erbjuda kandidaten? Bra kultur? Förmåner? 
 • Vilken roll ska personen fylla? 
 • Hur ser teamet ut som kandidaten ska jobba med? 
 • Har ni något större syfte som hela företaget jobbar mot och alla står 

för? Ett why eller vision? 
 • I vilka kanaler vill ni att annonsen ska synas?

När du har fått in ansökningar är det dags att börja förbereda intervjun!

Vill du ha fler tips om förberedelser innan intervjun kan du läsa på vår blogg: 
https://www.serveoffice.se/17/12/kunskap/



“Hur förbereder jag 

intervjun?”

DEL 3: INTERVJUFÖRBEREDELSE



INTERVJUFÖRBEREDELSE

Först och främst är det viktigt att du har en god förståelse för tjänstens krav 
och ansvarsområden. Genom att förstå och tydliggöra vad som förväntas av 
den anställde kan du ställa frågor relevanta som hjälper dig att avgöra om 
kandidaten har de nödvändiga kompetenser och erfarenheter för att göra ett 
bra jobb. 

Genomför en bakgrundskontroll på varje kandidat. Det kan inkludera att 
granska deras CV, arbetsprov, personligt brev, arbetshistorik, utbildning 
och referenser. Gå även igenom personens LinkedIn-profil och se om den       
stämmer överens med CV:t. Med en bakgrundskontroll får du en mer kom-
plett bild av kandidatens erfarenheter och kompetenser. Samtidigt säker-
ställer du också att hen har varit ärlig om sina erfarenheter och kunskaper. 
Du får även underlag till frågor att ställa till dem.

Innan intervjuerna är viktigt att du förbereder frågor att ställa. Det kan vara 
frågor som rör kandidatens erfarenheter, kunskaper, styrkor och svagheter. 
Det är viktigt att formulera frågor som är anpassade efter tjänsten och bolag-
ets värderingar, för att personen som intervjuas köper in på era värderingar 
och blir lockad av tjänsten. Genom att ha en förberedd lista kan du säker-
ställa att du får reda på allt du behöver och får all information du behöver för 
att ta ett välinformerat beslut. 

Här är några viktiga förberedelser du bör göra innan du börjar intervjua     
kandidater:

Förstå tjänstens krav

Gör en bakgrundskontroll

Förbered en frågelista till kandidaterna



Det är viktigt att skapa en positiv och avslappnad miljö för dig och kandi-
daten under intervjun. Välj därför en lämplig plats och säkerställ att du har 
tillgång till alla verktyg och material du behöver som dator, CV, jobbeskrivnin-
gen och dina frågor. 

Med en positiv och avslappnad miljö kan du få kandidaten att känna sig 
bekväm och säker, vilket i sin tur kan bidra till en mer ärlig och tillförlitlig bild 
av deras erfarenheter och kompetenser.

Fundera också på vilka som ska vara med på intervjun. Ska kandidaten träffa 
andra i organisationen, som exempelvis VD, styrelseordförande eller andra 
chefer? Maxgränsen är två personer innan det blir obekvämt för den som blir 
intervjuad och blir fel viktat.

Skapa en positiv och avslappnad miljö



“Vilka typer av frågor finns?”

DEL 4: FRÅGETYPER



FRÅGETYPER

Det finns olika typer av frågor som kan användas i en jobbintervju och varje 
typ har ett eget syfte. Här är exempel på de vanligaste frågetyperna som 
används. 

Dessa frågors syfte är att få en bättre förståelse för kandidatens bakgrund 
och erfarenheter. Börja med att be kandidaten att beskriva sitt CV. Om det 
finns luckor kan du fylla dem med frågor om utbildning, tidigare arbets-       
erfarenheter och även personliga intressen.

Denna typ av frågor är riktade till att få en bättre förståelse för kandidatens 
kunskaper och erfarenheter i förhållande till tjänsten. Det kan vara frågor om 
tekniska färdigheter, problemlösning och beslutsfattande. 

Dessa är ämnade till att få en bättre förståelse för kandidatens beteenden 
och arbetssätt i tidigare situationer. Det kan vara frågor som “beskriv en situ-
ation där du ledde en projektgrupp på ett framgångsrikt sätt” och “berätta 
om en situation där du fattade ett beslut som hade stor påverkan på en 
organisation”.

Dessa frågor syftar att få en bättre förståelse för kandidatens drivkrafter och 
mål. Exempel på frågor är “vad är dina långsiktiga karriärsmål?” och “vad 
motiverar dig att göra ett bra jobb?”. 

Dessa frågor är till för att få en bättre förståelse för kandidatens styrkor 
och svagheter. De kan inkludera frågor som “vad anser du är din största 
styrka och svaghet?” och “hur har du gjort för att förbättra en professionell           
svaghet?”. 

Bakgrundsfrågor

Frågor om tjänsten

Beteendefrågor

Motivationsfrågor

Styrkor- & svaghetsfrågor



Scenariofrågor är till för att få en bättre förståelse för kandidatens förmåga 
att lösa problem och fatta beslut, med hypotetiska scenarion. Ett exempel 
på detta är “beskriv en situation där du var tvungen att lösa ett komplext 
problem”. 

Dessa frågor ska ge dig en bättre bild av kandidatens kunskap om företaget 
och branschen. Exempel är “vad vet du om vårt företag?” och “vilka trender 
tror du är de viktigaste i branschen just nu?”. 

Scenariofrågor

Frågor om företaget & branschen



“Hur ska jag lägga upp 

intervjun?”

DEL 5: INTERVJUSTRUKTUR



INTERVJUSTRUKTUR

Innan intervjun börjar är det bra att ta lite tid för att småprata. Detta kan vara 
så enkelt som diskussion om vädret eller om kandidatens resa till intervjun. 
Detta hjälper till att sätta kandidaten i en bekväm miljö och skapa en positiv 
atmosfär för intervjun. 

Börja intervjun med en presentation av dig själv och företaget. Förklara sam-
talspunkter som visionen, företagets historia och annat som ger en helhets-
bild av företaget.

Börja med att fråga om kandidatens bakgrund och erfarenheter. Detta 
hjälper dig att få en bättre förståelse för dennes tidigare erfarenheter och 
färdigheter som är relevanta för tjänsten. Därefter kan du smalna av till frågor 
som rör tjänsten. 

En välstrukturerad intervju kan underlätta att fastställa om en kandidat är 
den lämpligaste för den aktuella tjänsten. Det underlättar också för dig att 
jämföra kandidater med varandra. Är du osäker kan du utgå från följande 
struktur i dina intervjuer:

1. Småprat

2. Inledning

3. Bakgrund



Ställ frågor som rör specifika färdigheter och erfarenheter som krävs för 
tjänsten. Dessa frågor bör vara utformade för att få en djupare förståelse för 
kandidatens kunskaper och erfarenheter. Här kan du börja leka med tanken 
om hur kandidaten skulle passa i rollen. 

Glöm inte att ställa frågor som rör kandidatens personliga egenskaper, ar-
betssätt och mål. Detta hjälper dig att få en bättre förståelse för kandidatens 
motivation och inställning till sitt arbete. Du får också en klarare bild av hur 
en vanlig arbetsdag skulle kunna vara med personen.

Avsluta intervjun med att ge kandidaten möjlighet att ställa frågor eller läm-
na ytterligare information för att säkerställa att du har all information som 
behövs. Slutligen låter du hen veta om nästa steg i rekryteringsprocessen. 
Tacka för en (förhoppningsvis) trevlig intervju och uppmuntra kandidaten att 
höra av sig vid frågor.

4. Frågor om tjänsten

5. Personliga frågor

6. Avslutning



“Hur gör jag efter 

intervjuerna?”

DEL 6: EFTERPROCESSEN



Ta dig tiden att granska anteckningar och feedback från varje intervju. Väg 
varje kandidats styrkor och svagheter samt deras matchning för rollen och 
företagskulturen. 

Använd en konsekvent bedömningsmetod för att jämföra kandidater och de-
ras kvalifikationer. Detta hjälper dig att fatta ett rättvist och objektivt beslut. 

Innan du fattar ett slutgiltigt beslut är det viktigt att kontrollera de bästa 
kandidaternas referenser. Det kan ge dig värdefulla insikter i deras arbets-
historik, karaktär och beteende. 

När du har fattat ett beslut om vem du vill rekrytera är det dags att forma  
jobberbjudandet. Tänk på att göra erbjudandet tydligt i skriftlig form.      
Inkludera detaljer som startdatum, lön och förmåner. 

Det är viktigt att behandla avvisade kandidater professionellt och med          
respekt. Överväg att skicka ett vänligt e-postmeddelande eller brev för att 
låta dem veta att de inte valdes för rollen, och ge dem konstruktiv feedback 
om möjligt. Avsluta med ett tack!

Efter flera genomförda intervjuer står man inför uppgiften att välja rätt kandi-
dat för positionen. Detta kan vara en utmanande och tidskrävande process, 
men för att underlätta den kan man strukturera upp urvalet på följande sätt: 

1. Granska kandidatanteckningar

2. Bedöm kandidaterna

3. Kontrollera referenser

4. Formulera jobberbjudandet

4. Tacka avvisade kandidater

EFTERPROCESSEN



“Vad behöver jag 

checka av?”

DEL 7: CHECKLISTA



För att sammanfatta hela processen kort kan du utgå från denna checklista:

Sålla tills det är en kandidat kvar. Tacka resterande för tiden med ett e-
postmeddelande, eventuellt med konstruktiv kritik och en motivering till       
beslutet. 

1. Gör ett upplägg för processen

2. Förtydliga rollen med kravspecifikation

3. Förtydliga kraven baserat på ansökningarna

4. Gör bakgrundskontroller på kandidaterna

5. Förbered intervjufrågor och intervjumiljön

6. Genomför intervjuerna med planerad struktur

7. Genomför urvalet 

CHECKLISTA



“Hur kan jag få hjälp?”
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NÄSTA STEG

info@serveoffice.se

marten.forslund@serveoffice.se

08 – 566 166 60

https://www.linkedin.com/company/serveoffice/

Bra jobbat! Nu har du förhoppningsvis lite mer kött på benen för att genom-
föra en lyckad rekrytering. Processen att hitta någon till en arbetsplats kan 
däremot se väldigt olika ut och kräver självklart olika typer av insatser. Därför 
existerar inte en perfekt universal mall där allt är hugget i sten. 

Om du tycker att det är svårt och krångligt kan du höra av dig till oss på 
Serveoffice för ett samtal. Vi har över 30 års erfarenhet av rekrytering och 
bemanning.

Mail

Telefon

LinkedIn

Mårten Forslund
VD på Serveoffice


