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Intro
Att genomföra en lyckad anställningsintervju är ofta 

knepigare än man kan tro. Även den mest rutinerade 

arbetsgivaren har många vanliga fällor att se upp 

för när det väl gäller, men några enkla faktorer kan 

hjälpa till att leda vägen till rätt kandidat.

För ett företag är det ett både stort och positivt steg 

att anställa ny personal, en process som samtidigt 

kan ta sin tid och kräva många överväganden hos 

arbetsgivaren. När ansökningarna är avklarade 

återstår en mängd faktorer som ska stämma för 

båda parter, i många fall även på lång sikt, och 

därför är intervjun naturligtvis ett väldigt viktigt 

möte såväl för företaget som för den som kan vara 

aktuell för jobbet.
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Med det sagt är det minst lika viktigt att planera och lägga 

upp intervjun på ett sätt som också gör den så givande som 

möjligt. För intervjuaren, precis som för den som intervjuas, 

finns det många saker att tänka på inför mötet. Inte sällan 

glöms de allra viktigaste aspekterna av intervjun bort, vilket 

också lätt kan minska chanserna att hitta rätt person för 

jobbet.

Så hur går man till väga för att få till en riktigt bra intervju? 

Det gäller givetvis att veta vilka frågor man ska ställa, och 

hur, men det är också viktigt att skapa trygg stämning 

och berätta mer om företaget. Med några konkreta 

exempel illustrerar vi här hur du på bästa sätt skapar rätt 

förutsättningar för att hitta din drömkandidat.
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Innan du sätter igång finns det tre olika 

typer av intervjuer att förhålla sig till: 

strukturerade, semistrukturerade och 

ostrukturerade intervjuer. 

En strukturerad intervju utgår från 

kravprofilen och ser likadan ut för 

varje kandidat. Intervjun är uppbyggd 

kring en rad frågor som formuleras 

ordagrant i förväg och ställs till varje 

person, lite som ett frågeformulär. 

Svaren går in i bestämda kategorier och 

behandlas utifrån bedömningsskalor 

och checklistor som också har gjorts på 

förhand. Här ställs inga följdfrågor på det 

som kandidaten säger. 

Också en semistrukturerad intervju 

innehåller samma frågor vid varje 

intervjutillfälle, men frågorna i sig 

kan vara mer öppna för olika typer 

av svar. Dessutom går det bra att 

ställa följdfrågor utifrån svaren som 

kandidaterna ger. I Sverige är den 

semistrukturerade intervjun vanligare än 

den helt strukturerade. En ostrukturerad, 

eller öppen, intervju formas slutligen 

mer av själva intervjusituationen och av 

Tre typer av 
intervjuer

svaren som ges. Intervjun behöver inte 

följa ett tydligt mönster och frågorna i 

sig är desto öppnare för tolkning. Även 

om intervjuformen utgår från ett visst 

frågeområde, tillåts kandidaten att guida 

den mer och få följdfrågor. Mycket kritik 

har riktats mot den här typen av intervju 

då den lätt missar målet och dessutom 

anses vara orättvis mot kandidaterna.
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Intervjun är din chans att lära känna kandidaterna och låta dem lära känna dig och 

företaget. Därför är det viktigt att vara förberedd, engagerad och lämna mötet med 

någonting att gå på. Här följer några avgörande saker att tänka på som intervjuare.

Till att börja med, var noga med att skapa en tillåtande atmosfär. Det är oerhört viktigt 

att visa acceptans gentemot allt som din kandidat säger – hotfull stämning framkallar 

aldrig en ärlig miljö.

Be om konkreta exempel! Personlighetsbeskrivningar kan alltid tolkas på olika sätt och 

därför gäller det att vara specifik. Säger sig kandidaten vara strukturerad? Fråga hur 

han eller hon lägger upp sin vecka. Menar sig någon vara kreativ i sitt arbete – be om 

exempel på hur.

Viktigt att tänka på i en intervju
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Intervjuaren gör bedömningen, inte 

kandidaten. Att vara ”driven” kan till 

exempel betyda olika saker för olika 

personer. Bara för att kandidaten anser 

sig vara driven måste det med andra 

ord inte innebära att du som intervjuare 

uppfattar personen så.

Ställ öppna frågor. Som intervjuare 

måste du kunna lyssna utan att lägga 

några värderingar i det som sägs. Bortse 

från din egen subjektiva bedömning av 

kandidaten och var istället öppen för 

vad intervjun kan ge. Ställ exakt samma 

frågor till alla kandidater. På så vis 

hanterar du alla rättvist och gör det även 

enklare att jämföra svaren med varandra

Säkerställ att du har planerat mötet och 

att du har tid för alla frågor. Glöm inte 

heller bort att du ska sälja in företaget, 

annars finns risken att kandidaten kan 

uppleva arbetsplatsen som ointressant.
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Vanligaste fallgroparna
och hur du undviker 
dem
Floskler! Återigen, här krävs konkreta exempel. Låt inte 

flosklerna förbli floskler – se istället till att ge följdfrågor för 

att reda ut begreppen. 

Liking. Ett lätt misstag är att anställa något för att man gillar 

personen och har många gemensamma nämnare, snarare än 

för att han eller hon är rätt i rollen. 

Att inte lyssna på kandidaten. Allt för många lägger massor 

av tid på att prata om företaget istället för att lyssna på 

kandidaten, vilket i slutändan resulterar i att man inte har 

någonting konkret att gå på. 

Troligtvis ”gillar” man kandidaten för att han eller hon har 

instämt i det man sagt. För kandidaten, som inte har fått 

berätta så mycket själv, kan intervjun dessutom kännas 

ointressant.

Förberedelser. Se till att börja intervjun med några riktlinjer 

så att alla vet vad som förväntas av mötet. Lyssna, följ upp 

och bekräfta. Sätt av tid innan och gå igenom vem det är du 

ska träffa, vilka frågor som ska ställas, hur länge du/ni ska 

prata om företaget och hur länge kandidaten ska få prata om 

sig själv. Det får gärna finnas tid över på slutet för att vara lite 

mer spontan. Låt det bli tyst då och då så att kandidaten får 

möjlighet att prata mer.
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Närvaro! Detta är a och o i en intervju. Ägna tid åt att läsa igenom 

CV:t i förväg, annars är risken stor att du tappar din kandidat. 

Jämför inte kandidaten med dem du redan har träffat, se istället 

varje person utifrån den enskilde individen. Ta inte heller något 

för givet; en kandidat kan visa kvaliteter som inte märks vid första 

ögonblick. Tänk på att det är nu som du har tillfälle att lära känna 

honom/henne bättre.

Återkoppla! Se till att ha en bra dialog och inte låta kandidaten 

”hänga” i luften.

Du är viktig! Kom ihåg att sälja in företaget och ge kandidaten 

konkret information om er. Låt kandidaterna gå på flera intervjuer 

så att intervjun blir till ett samtal snarare än ett förhör.

Var ärlig! Ge en realistisk bild och tala om vilka utmaningar som 

kandidaten står inför. Bara då hittar du rätt person för att anta 

dem. Sälj både tjänsten och dess brister.

Håll det du säger! Knyt ihop säcken med en fortsatt process. 

Säger du att du ska höra av dig inom två veckor, gör det också.

Lästips!
Tack för visat intresse!  
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