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• Berätta vad du redan vet om oss.  
 
• Vad uppfattar du att vårt arbete här handlar om? 
 
• Vad tror du att vi främst söker och behöver av våra 

medarbetare? 
 
• Vad tror du att vi förväntar oss av dig? 
 
• Hur tycker du att du passar in på dessa förväntningar? 
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1. Utifrån annonsen och vad du vet om oss just nu, 
vilka förmågor och egenskaper tror du att vi 
framför allt söker hos vår nyanställda 
medarbetare? 
 

      [lyssna noga på svaret] 
 

2. Hur tycker du att DU passar in på den 
beskrivning du just gav mig? Berätta, förklara, 
ge exempel! 
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1. Som svar på frågan jag just ställde: Det vi vill 
ha hos oss är stabila och pålitliga lagspelare 
med stort hjärta, som brinner för 
uppgifterna, gärna kavlar upp ärmarna litet 
extra när det behövs, uppskattar schyssta 
puckar och raka rör, och som vill jobba just 
hos oss. 

 
2. Hur tycker du att denna beskrivning av vad 

just vi söker passar in på dig? Berätta, 
förklara, ge exempel! 
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• Vilken inverkan har du på stämingen på din 
arbetsplats? 

• Hur påverkar du andra människor? Deras  
humör? 

• Kan du undvika att smitta andra när du själv är 
på dåligt humör? Hur gör du? 

• Vilket är ditt eget ansvar för att trivas på 
jobbet?  

• Vilket ansvar har din chef för din arbetstrivsel? 
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• Berätta om hur du brukar göra för att 
organisera din tid och ditt arbete på 
arbetsplatsen. 
 

• Hur reagerar du när du har mer att göra än du 
hinner med?  
 

• Hur hanterar du då situationen? 
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• Vad brukar du bli stressad av på arbetsplatsen? 
 

• Vad blir du stressad av i ditt privata liv? 
 

• Hur påverkar stressen dig? 
 

• Hur märker andra omkring dig att du är stressad? 
 

• Hur hanterar du stressen? 
 

• Hur gör du på jobbet för att hålla din stressnivå på en 
acceptabel nivå? 
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• Vad är allra viktigast för dig i livet? 
 
• Berätta om dina djupaste drömmar och ambitioner!  

 
• Hur vill du bli ihågkommen den dag du går bort? 

 
• Vem vill du ha varit för dina närmaste? 

 
• Hur kommer det jobb du söker hos oss in i bilden? 

 
• Kommer du att kunna förverkliga dina viktigaste mål och 

ambitioner med ditt liv här hos oss? Hur? Berätta mer! 
 

• Finns det saker du aldrig skulle göra eller medverka till på 
din arbetsplats? Vad? Förklara! 
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• Vad tycker du själv är det allra mest värdefulla med 
dig? 
 

• Finns det saker som många gör, som du själv aldrig 
skulle göra i ditt liv? På arbetet? 
 

• Berätta om saker du inte skulle göra på jobbet, även om 
din chef vädjade till dig? 
 

• Kan du berätta om ett par situationer där du hamnat i 
samvetsnöd på tidigare arbetsplatser och hur du då 
gjorde? 


