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Intervjuguide - medarbetare 
 

Intervjuguiden ger förslag på frågor för en intervju. Tänk på att först och främst använda den 

aktuella kravprofilen som grund för intervjufrågorna.  

Kom ihåg att använda samma frågor till alla sökande! 

Tänk på att inte prata för mycket själv utan låt den som intervjuas få utrymme. En kort 

paus kan ge tillfälle till eftertanke. Ställ gärna öppna följdfrågor dvs. frågor som inte 

kan besvaras med ja eller nej. Be personen utveckla sina svar genom att t ex fråga. 

”Vad menar Du med det, kan Du förklara etc.” 

Under intervjun är det viktigt att anteckna de intryck och svar som du/ni får av personen. 

Dessa kommer att vara värdefulla för att kunna göra det slutliga urvalet och kan vara av stor 

vikt vid en ev. rättslig prövning av anställningsförfarandet. 

▪ Inled intervjun med att hälsa välkommen och presentera alla som är närvarande. 

▪ Berätta kort om organisationen och den aktuella tjänsten 

▪ Beskriv organisationen Haparanda stad och verksamheten/arbetsplatsen och ge en 

generell beskrivning av tjänsten idag och hur den kommer att se ut i framtiden. 
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Personens presentation 
Be personen berätta kort om sig själv. Vem vederbörande är och vad personen har gjort. 

Man behöver inte vara alltför detaljerad - berättelsen behöver inte ta längre tid än fem 

minuter. 

Arbetslivserfarenhet  
Be personen berätta om sin tidigare arbetslivserfarenhet: Tidigare arbeten.  

▪ Vad som personen trivdes bäst med i dessa arbeten?  

▪ Hur tidigare chefer skulle beskriva personen? styrkor/svagheter?  

▪ Be personen beskriva samarbetet med arbetskamraterna? 

▪ Hur skulle tidigare arbetskamrater beskriva personen? 

Utbildning  
Be personen berätta om sin utbildningsbakgrund.  

▪ Har han/hon fått någon utbildning hos tidigare arbetsgivare?  

▪ Vilket ytterligare utbildningsbehov känner personen att han/hon har för det här 

jobbet? 

Det sökta jobbet 
Be vederbörande berätta varför hon/han har sökt det här jobbet.  

▪ Vad var det som intresserad personen för just det här jobbet? 

▪ Finns någon speciell inriktning eller särskild arbetslivserfarenhet som 

överensstämmer med jobbet – tänk på att be personen utveckla detta i så fall. 

Befattningsspecifik kompetens 
Utgå ifrån de valda kompetenserna i kravprofilen samt medarbetaridén. Ringa in 

kompetensen genom att ställa följande frågor. Exemplet utgår från medarbetaridén andra 

kompetenser i kravprofilen lägger ni till själv utifrån de specifika kraven för tjänsten. 

Yrkesrelaterade, utifrån medarbetaridén- 

▪ Personens erfarenhet av att exempel: bidra till en lärande organisation och dela 

med mig sig av sin kunskap, visa ett gott bemötande och ha 

medborgaren/kunden i fokus, vara lojal med verksamheten, göra bedömningar 

och välja lösningar utifrån kundens och verksamhetens behov, vara 

ambassadör för verksamheten. 

▪ Personens feedback från chefer och arbetskamrater vad gäller att: bidra till en 

lärande organisation och dela med mig sig av sin kunskap, visa ett gott 

bemötande och ha medborgaren/kunden i fokus, vara lojal med verksamheten, 

göra bedömningar och välja lösningar utifrån kundens och verksamhetens 

behov, vara ambassadör för verksamheten. 
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Personrelaterade, utifrån medarbetaridé - 

▪ Be personen beskriva vad det innebär att vara exempel: Engagerad, 

serviceinriktad, lojal, flexibel, kreativ och kritisk, ambassadör.  

▪ Be personen ge exempel på situationer när han/hon har varit exempel: engagerad, 

serviceinriktad, lojal, flexibel, kreativ och kritisk, ambassadör. 

▪ Personens feedback från chefer och kollegor när det gäller att vara exempel 

engagerad, serviceinriktad, lojal, flexibel, kreativ och kritisk, ambassadör. 

Personliga egenskaper 
Be personen berätta om sina positiva och negativa egenskaper både som person men även i 
jobbet. 

▪ Personens starka/svaga sidor?  

▪ Hur skulle andra/vänner/beskriva han/hon som person?  

▪ Vad gör personen arg/ledsen/upprörd/irriterad/stressad?  

▪ Hur skulle personen beskriva dig själv med avseende på: 

samarbetsförmåga/stresstolerans/initiativförmåga/ledarförmåga?  

▪ Be personen beskriva en situation i vilken han/hon varit utsatt för stress och hur 

han/hon klarade av den?  

▪ Vad tycker personen om att arbeta ensam/i grupp?  

▪ Be personen beskriva sig själv i en grupp. Vilken roll tar personen och varför? 

▪ Be personen beskriva varför vi ska anställa personen för den aktuella tjänsten? 

Övrigt 
▪ Tillgänglig från? Uppsägningstid?  

▪ Hel- eller deltid?  

▪ Löneanspråk. 

Avsluta intervjun 

▪ Berätta om nästa steg och tidsplanen för rekryteringen. 

▪ Be om två referenser och examensbevis och ev. övriga intyg. 

Sammanställning av intervjun efteråt 

Efter att intervjupersonen gått är det viktigt att direkt avsätta tid för att sammanställa och 

diskutera de intryck du/ni fått av personen.  

 


