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INLEDNING

Det är inte alltid så enkelt att hitta rätt personer att anställa. En av 
orsakerna att man inte hittar rätt person är att man inte ställer rätt 
frågor. Allt för ofta baseras beslutet på en känsla snarare än på en 
korrekt utvärdering av kandidatens kompetens. Inte för att din känsla 
nödvändigtvis är fel, men vad baseras känslan på? Jo, den baseras 
på svaren på de frågor du ställt. Vad händer då om du ställt fel frå-
gor? Det är inte svårt att föreställa sig att utfallet varit annorlunda om 
du ställt andra frågor. 

Att anställa fel person är något av det dyraste man kan göra i en 
verksamhet. För att säkerställa att detta inte inträffar så gäller det 
att ställa uttömmande frågor som både visar vad den potentiella 
kandidaten kan – men även visar på kandidatens förmåga att tänka, 
analysera, resonera och utvärdera. Med rätt frågor så får du fram så 
mycket mer än bara ett svar. 

I detta dokument har vi sammanställt intervjufrågor som hjälper till 
att utvärdera kandidater till specifika roller inom e-handel och digital 
marknadsföring. Vi har börjat med ett avsnitt med generella frågor till 
någon som vill arbeta med e-handel. Vi går sedan in på olika roller 
inom en ehandelsorganisation där fokus ligger på digital marknads-
föring. Sist ger vi tips på inledande frågor som kan ställas till kandi-
dater oavsett roll. Använd frågorna som ett idéuppslag och plocka 
fritt de frågor som du tycker är mest relevanta för rollen. 



INNEHÅLL

 @ Inför intervjun

 @ Intervjufrågor: Generellt e-handel

 @ Intervjufrågor: Digital Marknadsförare

 @ Intervjufrågor: SEM

 @ Intervjufrågor: SEO

 @ Intervjufrågor: Sociala Media Manager

 @  Intervjufrågor: UX-designer

 @ Intervjufrågor: Analytiker

 @ Intervjufrågor: Management / CEO / COO

 @ Intervjufrågor: Inledning / avslutning



INFÖR INTERVJUERNA

Det är lätt att tänka att intervjuerna löser sig av sig själv. Att vara väl 
förbered kan dock göra skillnaden mellan en bra och en dålig inter-
vju. Inför intervjun är det viktigt att du tänker igenom vad du vill ha ut 
av intervjun. Vilka svar och vilken kunskap vill du ha med dig när du 
lämnar intervjurummet? 

Inför intervjuerna så bör du tänka igenom hur du ser framför dig att 
personen du vill anställa kommer att vara. Vilken kompentens el-
ler erfarenheter vill du att han eller hon har? Hur tar du reda på om 
personen du träffar kommer att passa in i er verksamhet och i er 
företagskultur. När du målat upp en bild av vem du vill anställa så ta 
dig tid att välja intervjufrågor med omsorg. De frågor du ställer ska 
ge dig svar på om detta är personen du söker. 

När det väl är dags att sätta igång så börja gärna med lite småprat 
och enklare frågor så att ni båda blir avslappnade och bekväma. 
Döm inte personen för snabbt utan tänk på att personen mycket väl 
kan vara väldigt nervös. Försök att inte heller avbryta personen du 
intervjuar – din roll när du ställer frågor är att lyssna. Anteckna till-
räckligt för att du ska minnas personen och ställ gärna fördjupande 
kompletteringsfrågor för att komma riktigt på djupet. När du fått alla 
svar du behöver så säkerställ också att kandidaten fått möjlighet att 
ställa sina frågor om tjänsten och ert företag. Avsluta med att berätta 
om vad som kommer hända härnäst i rekryteringsprocessen och när 
de kan förvänta sig en återkoppling. 



INTERVJUFRÅGOR

Intervjufrågor, som vi här nedanför har delat upp per tjänst, är an-
passade för att passa olika nivårer och erfarenhet inom yrket. Välj 
därför ut de frågor du tycker är lämpliga för att hitta den person som 
just du söker efter. Frågorna är presenterade i slumpmässig ordning. 

◊ Hur skulle du beskriva e-handel?  

◊ Vilka förändringar under de senaste tre åren skulle du säg har 
haft störst betydelse för branschens utveckling?  

◊ Vilka fördelar skulle du primärt säga att det finns med e-handel?  

◊ Vilka nackdelar finns det med e-handel?  

◊ Kan du berätta om någon idé eller något förslag som du kommit 
på och som du presenterat för chef/ledning? 

◊ Sett utifrån e-handel – vilka är de största skillnaderna i arbetssätt 
om man arbetar B2C än om man arbetar B2B.  

◊ Hur ofta e-handlar du?  

◊ Vad tycker du om kundservice? 

◊ Vad var det första produkt du köpt online? 

 GENERELLT E-HANDEL



Fortsättning generalla frågor e-handel:     

◊ Vilken e-handel tycker du har bäst köpupplevelse och varför?  

◊ Vad i en e-handel får dig att stänga browsern innan du avslutat 
ditt köp? 

◊ Vilka delar skulle du säg att e-handel består av?  

◊ Hur tror du att e-handel och traditionell handel kommer att ut-
vecklas i framtiden? Hur kommer de att fungera tillsammans? 

◊ Hur skulle du säg att man bäst arbetar för att få återköp i en 
e-handel? 

◊ Hur arbetar du med A/B test och är det något du skulle rekom-
mendera? 



DIGITAL MARKNADSFÖRING
◊ Digital marknadsföring innehåller flera delar. Hur skulle du priori-

tera SEO, SEM och Sociala media i förhållande till varandra och 
varför? 

◊ Hur skulle du bedöma att din kunskap om digital marknadsföring 
skulle kunna gynna vårt företag?  

◊ Hur skulle du förklara hur en sökmotor fungerar?  

◊ För vilken typ av produkter eller tjänster tycker du att Google Ads 
vs Facebook Ads fungerar bäst?  

◊ Hur kan man förbättra quality score på en annons? 

◊ Vilket är det bästa sättet att driva trafik till en webbsida? 

◊ Detta är en roll där arbetssätt och metoder ständigt förändras och 
utvecklas. Hur gör du för att hålla dig uppdaterad med den senas-
te kunskapen? 

◊ Vilka verktyg skulle du välja att arbeta med löpande för att opti-
mera arbetet med digital marknadsföring?  

◊ Kan du nämna några viktiga KPIer för att utvärdera en kampanj i 
Google Ads.  

◊ Hur mäter man framgång i Sociala Media? 

◊ Hur hade du resonerat i valet av sociala media kanal? Kan du 
ge exempel på produkter som du tror skulle fungera i respektive 
kanal? 

◊ Vad innebär remarketing och hur använder man det på bästa 
sätt?



Fortsättning intervjufrågor digital marknadsföring:     

◊ Hur ofta ska man skicka e-post till en kund?  

◊ Kan du ge exempel på ett väl utformat nyhetsbrev? 

◊ Vilka KPI:er är viktiga när man utvärderar ett mailutskick?  

◊ Hur skulle du säg att vi kan använda marketing automation för att 
effektivisera vår marknadsföring? 

◊ Vi har även fysiska butiker – hur kan vi använda digital mark-
nadsföring för att driva in kunder till butikerna? 

◊ En bra landningssida kan vara avgörande för konverteringsgra-
den. Hur skulle du beskriva en optimal landningssida? 

◊ Vad är en responsiv webbsida? 

◊ Vilka KPI:er skulle du välja att sätta upp för din roll? 

◊ Hur kan man använda AI för att optimera konverteringen?  

◊ Hur kan man förbättra CTR:en på en kampanj? 

◊ Hur skulle du beskriva best practice av Google Ads?  

◊ Hur kan man förbättra sin konverteringsgrad?  

◊ Varför bör du ta hjälp när du ska rekrytera en digital marknadsfö-
rare. 



SÖKMOTOROPTIMERING
◊ Man brukar prata om olika typer av SEO, vilka? 

◊ Vad är en inlänk / backlink och vilken betydelse har den? 
 

◊ Är det okej att länka ut från sajten?  

◊ Vilken erfarenhet har du av länkfarmar? 

◊ Inom SEO talas det om Page Rank, PA, DA, UR och DR. Vad är 
detta?  

◊ Hur kan man on-site och off-site arbeta med nyckelord? 

◊ Hur skulle du utifrån det du kan se på vår sajt bedöma SEO-arbe-
tet som är gjort?  

◊ Vilka program / system tycker du bäst om i arbetet med för SEO? 

◊ Hur kan man använda SEO för att förbättra sin konvertering?  

◊ Vad är metataggar och hur bör man optimera dessa?  

◊ Vilken var den senaste ändringen Google gjorde i sökalgoritmen?  

◊ Om man vill byta domän, hur gör man detta för att minimera ris-
ken att tappa google position? 

◊ Skulle du kunna beskriva de vanligaste SEO-misstagen? 

◊ Hur skulle du förklara hur en sökmotor fungerar?  

◊ Panda talas det ofta om i SEO-världen, men vad innebar den för-
ändring som denna uppdatering syftade till att åtgärda? 



Fortsättning intervjufrågor sökmotoroptimering:     

◊ Hur skulle du beskriva en dålig länk till din sajt? 

◊ Vem ringer du om du tycker att Google inte rankar din sida till-
räckligt bra? 

◊ Hur gör man för att undvika straff, s.k. penalty, från Google? 

◊ Vilken roll har SEO i den digitala marknadsföringen? 

◊ Vad är en XML sitemap och varför är den viktig? 

◊ Vad är skillnaden mellan black hat och white hat? 

◊ Vad är robots.txt?  

◊ Hur skulle du rekommendera att man arbetar med long tail sök-
ord? 

◊ Vilka 3 faktorer är de absolut viktigaste för att ranka högt? 

◊ Hur långa rubriker bör man skriva på sajten? 

◊ Hur skulle du beskriva en SEO vänlig landningssida?



SÖKMOTORANNONSERING
◊ Hur skulle du beskriva att Google Ads fungerar? 

◊ Skulle du kunna nämna några olika budstrategier och ge exempel 
på när de bör användas?  

◊ Vilka olika sökmotorer är det värt att jobba med?  

◊ På vilket sätt är PPC viktigt i digital marknadsföring? 

◊ Vilka olika Google Ads extensions finns det och vilka bör vi an-
vända i vår verksamhet? 

◊ Hur skriver man en perfekt annons för Google Ads?  

◊ Skulle du kunna beskriva din process / ditt arbetssätt som du föl-
jer när du jobbar i Google Ads? 

◊ Vad är CTR och varför är det viktigt vid sökordsannonsering? 

◊ Hur utvärderar man bäst om en annons fungerar eller inte? 

◊ Är där någon skillnad om man arbetar med SEM i Google, Bing 
eller Yahoo? 

◊ Varför är quality score viktigt och hur uppnår man ett högt så-
dant? 

◊ Vilka olika budgivningsstrategier finns det och vilken föredrar du 
att använda? 

◊ Hur gör man för att bäst spåra konverteringar i Google Ads?



UX - DESIGNER
◊ Vad är UX design och varför är det viktigt?  

◊ Hur skulle du beskriva din designprocess? Vilka steg ingår i den 
process du använder?  

◊ Hur skulle du beskriva UX designerns roll i förhållande till andra 
roller i organisationen?  

◊ Skulle du som UX designer säg att du står närmst IT- eller mark-
nadsavdelningen? Förklara.  

◊ Vad skulle krävas för att du skulle göra en förändring i design och 
användarvänlighet? 

◊ Hur skulle du utifrån den inblicken du har ändra användarupple-
velsen i vår produkt eller tjänst? 

◊ Hur skulle du förklara skillnaden mellan en UX designer och de-
sign inom andra områden? 

◊ Har du något exempel där du varit involverad där UX verkligen 
haft betydelse för försäljning och användarvänlighet? 

◊ Hur utvärderar du ett nytt designförslag och vad får dig att fatta 
beslut om att implementera den? 

◊ Varifrån får du dina uppslag till möjliga förändringar och hur vet 
du om dina tankar är rätt? 

◊ Vilket projekt inom UX där du varit involverad har varit minst fram-
gångsrikt? 



Fortsättning intervjufrågor UX-designer:     

◊ Hur säkerställer du att du är uppdaterad om det senaste i 
UX-världen?  

◊ Var hittar du inspiration?  

◊ Vad tror du är den nästa stora saken inom UX design? 



SOCIAL MEDIA MANAGER
◊ Vilka sociala media plattformar har du tidigare hanterat och arbe-

tat med?  

◊ Hur följer du upp de kampanjer du gör i sociala medier och bedö-
mer om de varit framgångsrika? 

◊ Hur skulle du säg att sociala media har varit till fördel för din nu-
varande arbetsgivare? 

◊ Tycker du det är viktigt att ett företag är närvarande på alla socia-
la medieplattformar?  

◊ Vilka KPI:er använder du för att utvärdera de olika kanalerna? 

◊ Hur följer du med i trender och håller dig uppdatering om utveck-
lingen i branschen? 

◊ Tycker du det är viktigt att hålla koll på vad konkurrenterna gör i 
sociala media? Hur följer du detta? 

◊ Hur skulle du beskriva din roll som Social Media Manager i rela-
tion till kundservice / marknadsavdelningen? 

◊ Vilka program /system har du arbetat i för att tidsinställa och han-
tera kampanjer? 

◊ Hur skulle du agera om en kund skrivit ett negativt omdöme om 
en produkt? 

◊ Är det nödvändigt att besvara alla kommentarer i sociala media? 

◊ Vad gör en kampanj i Sociala media framgångsrik?



Fortsättning intervjufrågor Social Media Manager:     

◊ Har du tidigare arbetat med någon typ av spårning eller uppfölj-
ningsprogram för sociala medier? 
 

◊ Hur skulle du fördela din budget för sociala media mellan olika 
kanaler för att få bästa möjliga ROI? 

◊ Vi har målgrupp X och produkt Y, vilken plattform skulle du säg att 
vi borde prioritera? 

◊ Hur kan influenseras hjälp till att nå ut till kunder i Sociala medi-
er? 

◊ Hur initierar man bäst ett samarbete med en influenser?  

◊ Hur följer man upp och utvärderar samarbetet med en influenser?



ANALYTIKER
◊ Vilka fördelar och nackdelar finns det med dataanalys?  

◊ Vilka program har du tidigare använt för att analysera data inom 
e-handel? 

◊ Om du bara fick använda en programvara för att analysera verk-
samheten vilken skulle du då använda och varför? 

◊ Vilka KPI:er tycker du är viktigast att följa? 

◊ Beskriv hur du skulle arbeta med ett nytt projekt från start till mål? 

◊ Vilken typ av data skulle du säg är mest trovärdig? 

◊ Vad har du för process för att komma på något nytt att testa och 
hur går du till väga för att sätta upp ett nytt test? 

◊ Ta ett par minuter och resonera kring hur man skulle kunna esti-
mera hur många par skor Zalando säljer varje månad? 

◊ När du sammanställt data och gjort din analys hur tycker du se-
dan att man bör gå vidare? 

◊ Är det lönt att använda Google Analytics för att analys inom 
e-handel?  

◊ Vilka verktyg har du erfarenhet kring när det gäller A/B test? 

◊ Vilka egenskaper skulle du säg är absolut viktigast hos någon 
som är duktig på analys?



Fortsättning intervjufrågor Analytiker:     

◊ Skulle du kunna beskriva hur A/B test kan användas kontinuerligt 
för att förbättra verksamheten? 

◊ Hur skulle du mäta vårt företags prestation / nuläge och vilken 
information skulle du säg är absolut viktigast att överväga? 

◊ Kan du ge något exempel på när du sett något i analysen som 
sedan implementerats och fått stor effekt på verksamheten? 

◊ Varför är det viktigt att analysera verksamheten? 

◊ Kan du ge något exempel på där data du presenterat lett fram till 
en förändring som antingen sparat pengar eller gjort att företaget 
tjänat mer pengar? 

◊ Hur skulle du beskriva ”best practice” när det gäller datainsamling 
och dataanalys?



MANAGEMENT / CEO / COO
◊ Vad hoppas du uppnå i din roll hos oss? 

◊ Varför har du haft X olika jobb under de senaste X åren? 

◊ Om du skulle sälja in och förklara vår verksamhet på 30 sekunder 
– vad skulle du då säga? 

◊ Om du skulle få jobbet – kan du beskriva dina första 90 dagar? 

◊ Vilket annat bolag i branschen ser du upp till? Vad är det du gillar 
med bolaget?



Fortsättning intervjufrågor Management, CEO, COO: 

◊ Kan du beskriva några av de strategier du implementerat på an-
dra företag och vilken påverkan de haft? 

◊ Vilken annan CEO/COO ser du upp till och varför? 

◊ Vilket djur skulle du säg att du är mest likt? 

◊ Hur förbreder du dig själv för ett större bransch- eller företagsför-
ändring? Kan du ge exempel?  

◊ Vilka större hot / möjligheter ser du i framtiden för vår verksamhet 
och hur planerar du att hantera dem? 

◊ Vad i din karriär har varit viktigast för att forma dig som person? 

◊ Vad värderar du högst i vår företagskultur och vår vision? 

◊ Varför har du valt att jobba med just e-handel? 

◊ Hur skulle du bygga din ledningsgrupp och vilken roll skulle de 
olika deltagna ha i att implementera din strategi? 

◊ Hur ser du att vårt företag kommer att förändras under de kom-
mande två åren och vad ser du dig göra för att åstadkomma den-
na förändring? 

◊ Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil? 

◊ Vilka tre bedrifter skulle du beskriva som mest framgångsrika? 

◊ Hur ser du på branschen och dess utveckling?  

◊ Om du vann 20 miljoner på lotto vad skulle du då göra?



INLEDANDE / AVSLUTANDE
◊ Berätta kort om dig själv och vad som fick dig att söka jobbet? 

◊ Vad i ditt CV är det mest stolt över?  

◊ Är där något i ditt CV du gärna skulle vilja ta bort? 

◊ Varför ska vi anställa just dig?  

◊ Vilka är dina styrkor / svagheter? 

◊ Varför vill du lämna ditt nuvarande arbete?  

◊ Vad är det med vårt företag som lockar dig till att arbeta här? 

◊ Var ser du dig själv om 5 år?  

◊ Ser du dig själv som en lagspelare?  

◊ Vad skulle du säg är det störst bedrift du uppnått? 

◊ Vad kan vi förvänta oss av dig under dina första 90 dagar? 

◊ Vad har du för tankar kring lön och förmåner? 

◊ Har du några frågor? 

◊ Om vi hade bett en av dina tidigare kollegor att beskriva dig, vad 
hade han eller hon då sagt? 

◊ Hur skulle du beskriva din ledarskapsstil?  

◊ Vad var det bästa/sämsta med ditt nuvarande/senaste jobb?



Fortsättning intervjufrågor inledande / avslutande: 

◊ Vilken typ av människor har du svårt att komma överens med? 

◊ Hur skulle du beskriva ditt drömjobb? 

◊ Vem har varit din bästa/sämsta chef? 

◊ Vad motiverar dig att göra ditt absolut bästa?  

◊ Vad skulle du säg är den främsta anledningen till att vi ska se dig 
som en tillgång för vårt företag?  

◊ Vilka krav ställer du på framtida arbetsgivare? 

◊ Kan du beskriva något tillfälle då ditt beslut har ifrågasatts av en 
kollega eller av en chef?
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