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STEG 3
AVSLUTNING PÅ INTERVJUN

STEG 4
EFTER INTERVJUN

Du har nu fått svar på dina frågor 
och det är dags att avrunda. Om 
du är intresserad av tjänsten, var 
noga med att poängtera det och 
summera gärna med att berät-
ta varför du tycker tjänsten och 
bolaget är intressant och varför du 
tycker att rollen är rätt för dig.

Tacka intervjuaren för att du fick 
komma och att du ser fram emot 
fortsatt kontakt!

 
En rekommendation är att skicka 
ett kortfattat e-mail och tacka 
för intervjun. Det räcker med att 
skriva att du tyckte att mötet och 
dialogen var bra, att tjänsten låter 
spännande och att du ser fram 
emot att få återkoppling. Om 
rekryteringsprocessen görs via 
ett rekryteringsbolag, ring också 
rekryteringskonsulten och berätta 
om dina intryck från mötet. Använd 
gärna rekryteringskonsulten 
som ett bollplank i den fortsatta 
processen.

Om du inte går vidare i processen 
eller får ett jobberbjudande ska du 
inte vara rädd för att ta en kontakt 
med intervjuaren eller med rekryte-
ringskonsulten för att få en rak och 
ärlig återkoppling. Det är det bästa 
sättet att lära sig för framtiden.

Vi hoppas att du får glädje av våra tips 
och att de kan hjälpa dig. Tveka inte 
att ringa någon av våra rekryterings
konsulter eller konsultchefer för att få 
fler tips eller fördjupa dialogen om din 
karriär eller besök vår hemsida,  
www.dfind.se.



INTRODUKTION
Ibland är en lyckad intervju allt 
som ligger mellan dig och ditt 
drömjobb. Många upplever därför 
anställnings intervjun som oerhört 
stressande, såväl de som söker sitt 
första jobb som de med en lång 
och mycket framgångsrik karriär 
bakom sig. I den här foldern hjälper 
vi dig till en lyckad intervju utan 
stress och oro. Nyckeln är att vara 
påläst och väl förberedd. 

Det finns några konkreta saker 
du kan göra för att lyckas med 
intervjun:

1. Var påläst. Samla information om  
 företaget, förbered dig på att   
 svara på frågor som: ”Vad känner  
 du till om vårt företag?” eller   
 ”Varför är du intresserad av att  
 börja jobba hos oss?”. Att vara  
 uppdaterad på nyheter om   
 företaget och känna till dess   
 historia, resultat och framtids-   
 planer visar att du är intresserad  
 inte bara av tjänsten utan av före- 
 taget i helhet. Ofta räcker det att  
 googla på företagets hemsida.

2. Granska din CV och förbered   
 svar utifrån den. Att ha tydliga 
 svar rörande din bakgrund, dina  

 styrkor och svagheter samt dina  
 kvalifikationer för sökt tjänst  
 hjälper dig att svara på ett  
 genomtänkt och skarpt sätt och  
 kan dessutom bidra till din egen  
 analys om varför just du är rätt  
 kandidat för jobbet. 

3. Övning ger färdighet. Träna  
 gärna på intervjusituationen med  
 en vän eller genom att filma dig  
 själv och dina svar.

4. Försök att bygga en bild av   
 kulturen på företaget så att du  
 kan smälta in så bra som möjligt  
 redan vid intervjun. Klä dig   
 alltid propert och professionellt,  
 gärna på ett sätt som speglar   
 företagets kultur och eventuella  
 klädkod. 

5. Kom i tid! Sikta gärna på att   
 komma cirka 10–15 minuter   
 före intervjun börjar så att du får  
 en lugn start, det ligger till grund  
 för intervjuarens första intryck   
 av dig. Alla kan emellertid råka  
 ut för opåverkbara förseningar.  
 Om det händer dig, ring då med  
 en gång och informera om den  
 uppkomna situationen.

6. Memorera namnet på den eller  
 de personer som du ska träffa   
 och fråga efter dem i recep- 
 tionen. 

Det är nu det gäller. Se personen 
som du ska träffa i ögonen och  
hälsa  med ett leende och ett 
bestämt handslag. Låt intervjuaren 
inleda mötet och var beredd på en 
längre introduktion och presen-
tation av intervjuaren innan du får 
chansen att berätta om dig själv. 

Målet med intervjun är att bedöma 
dina starka och svaga sidor i för-
hållande till kravprofilen avseende 
kompetens och din personlighet.

PRAKTISKA TIPS FÖR DET  
PERSONLIGA MÖTET:

• Var följsam och låt intervjuaren   
 styra mötet.

• Om du inte uppfattar en fråga, be  
 intervjuaren att upprepa frågan  
 istället för att göra din egen   
 tolkning.

• Tänkt på dig kroppsspråk – Håll  
 ögonkontakt, visa energi och   
 engagemang.

• Hitta en bra struktur för dina svar  
 på frågor – utgå till exempel   
 från SUHR-strukturen (Situation,  
 Uppgift, Handling, Resultat)

• Fokusera på de stora dragen i   
 dina svar och gå inte för djupt in i  
 varje detalj.  

• Var inte rädd för tystnaden som  
 kan uppstå i rummet. Vissa inter- 
 vjuare väljer ibland medvetet att  
 ge utrymme för tystnad. Börja   
 då inte prata om något ovid -  
 kommande, utan avvakta   
 nästa fråga.

 
ATT MARKNADSFÖRA OCH 
INTRODUCERA DIG SJÄLV

• En anställningsintervju handlar om  
 att marknadsföra sig själv. För- 
 bered en presentation om dig   
 själv på cirka fem minuter. I den  
 introduktionen ska du hinna   
 berätta om din bakgrund, vilka val  
 du gjort för att komma dit du är  
 och varför du nu sitter i intervjun. 

• Gå igenom annonsen och se hur  
 just dina kompetenser kan  
 användas på bästa sätt för tilltänkt  
 tjänst. 

• Tänk även på att arbetsgivaren  
 söker personer med motivation  
 och som har en personlig  
 mognad  och förmåga till själv- 
 reflektion.

 
VANLIGA INTERVJUFRÅGOR 

• Vilka är dina främsta styrkor och  
 dina svagheter / förbättrings -  
 områden? Identifiera tre styrkor  
 respektive förbättringsområden.

• Hur ser din nuvarande roll ut idag?

• Vad är det som lockar dig i den  
 här rollen / företaget / branschen?

• Ge exempel på något du åstad- 
 kommit som du är extra stolt   
 över?

• Hur arbetar du med att sätta   
 mål och att försöka nå dem?  
 Ge exempel. 

• I vilka situationer har du inte nått  
 upp till satta mål och varför?

• Vad driver dig till att prestera / vad  
 motiverar dig?

• I vilka situationer känner du en   
 avsaknad av motivation?

• Hur planerar du din arbetsdag för  
 att skapa struktur och optimera  
 dina resultat?

• Vad du gör om fem år?

• Vilka komponenter är viktiga i en  
 roll för att du ska trivas?

• Om du ser tillbaka på din karriär,  
 när har du trivts som bäst? Vad   
 kännetecknade den rollen / orga- 
 nisationen etc.?

• Ge ett exempel på en situation då  
 du hade en annan åsikt än din   
 chef i en viktig fråga. Hur agerade  
 du då? 

• Vilken har varit din största  
 motgång i arbetslivet?

• Vad har du för fritidsintressen?

FRÅGOR ATT STÄLLA TILL  
INTERVJUAREN: 

Under intervjun kommer du att få 
möjlighet att ställa frågor. Du har 
då chansen att visa att du är väl 
förberedd och att du lyssnat under 
intervjun. Det är också din chans 
att reda ut om tjänsten och före-
taget passar dig. Men kom ihåg att 
inte gå in på detaljer, det kan ni ta 
längre fram i processen.

Exempel på frågor:

• Hur ser mina framtida utveck-  
  lingsmöjligheter ut i organisa- 
  tionen?

• Vad är bakgrunden till  
 rekryteringen, varför är tjänsten  
 tillgänglig?

• Vad kommer jag att mätas på?  
 Hur vet jag om jag gör ett bra   
 jobb?

• Hur är du som chef? (om du inter- 
 vjuas av rekryterande chef)

• Avsluta med att fråga om hur   
 processen ser ut framåt.

En fråga du bör undvika att ställa i 
en första intervju är den gällande 
lön och villkor. Om du däremot får 
frågan om din nuvarande lön och 
dina löneanspråk så bör du kunna 
ge ett tydligt svar på det.
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DET PERSONLIGA MÖTET
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Vi hoppas att du får glädje av våra tips 
och att de kan hjälpa dig. Tveka inte 
att ringa någon av våra rekryterings
konsulter eller konsultchefer för att få 
fler tips eller fördjupa dialogen om din 
karriär eller besök vår hemsida,  
www.dfind.se.



0775-700 900

www.dfind.se

STEG 3
AVSLUTNING PÅ INTERVJUN

STEG 4
EFTER INTERVJUN

Du har nu fått svar på dina frågor 
och det är dags att avrunda. Om 
du är intresserad av tjänsten, var 
noga med att poängtera det och 
summera gärna med att berät-
ta varför du tycker tjänsten och 
bolaget är intressant och varför du 
tycker att rollen är rätt för dig.

Tacka intervjuaren för att du fick 
komma och att du ser fram emot 
fortsatt kontakt!

 
En rekommendation är att skicka 
ett kortfattat e-mail och tacka 
för intervjun. Det räcker med att 
skriva att du tyckte att mötet och 
dialogen var bra, att tjänsten låter 
spännande och att du ser fram 
emot att få återkoppling. Om 
rekryteringsprocessen görs via 
ett rekryteringsbolag, ring också 
rekryteringskonsulten och berätta 
om dina intryck från mötet. Använd 
gärna rekryteringskonsulten 
som ett bollplank i den fortsatta 
processen.

Om du inte går vidare i processen 
eller får ett jobberbjudande ska du 
inte vara rädd för att ta en kontakt 
med intervjuaren eller med rekryte-
ringskonsulten för att få en rak och 
ärlig återkoppling. Det är det bästa 
sättet att lära sig för framtiden.

Vi hoppas att du får glädje av våra tips 
och att de kan hjälpa dig. Tveka inte 
att ringa någon av våra rekryterings
konsulter eller konsultchefer för att få 
fler tips eller fördjupa dialogen om din 
karriär eller besök vår hemsida,  
www.dfind.se.


