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Ifylld blankett kan ska sändas till: sakerhetsprovning@ellevio.se

Datum Intervjun genomförd av 

Telefonnummer 

Företag Befattning 

Den intervjuades personuppgifter 

Företag (motsvarande) Avdelning/Enhet Befattning/arbete  i företaget 

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamn understruket) Personnummer 

Hemadress 

Svensk medborgare (markera med kryss) Ja Nej 

Om aktuellt: medboragre sedan (dag/månad/år) 

Om aktuellt: tidigare medborgare i (ange land) 

Utländsk medborgare (markera med kryss) Ja Nej 

Ange nationalitet 

Prövningen föranledd av:

 Markera det alternativ som stämmer med ett kryss. 

Nyanställning 

Ny tjänst eller nytt uppdrag (konsult / Entreprenör) 

Den prövades identitet fastställd genom (fylls i av intervjuaren) 

Personlig kännedom 

ID-handling 

Särskild personutredning samt registerkontroll 
(Säkerhetsprövning) 

Verksamhetsansvarig chef tillser att säkerhetsprövningsintervjun och personbedömningen 

genomförs på ett kvalitativt sätt.

OBS: Detta dokument ska fyllas i digitalt
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Ifylld blankett kan ska sändas till: sakerhetsprovning@ellevio.se

Intervjufrågor (fylls i av intervjuaren) 
Fråga (markera svar med kryss) Ja Nej 

1. Inplacering i Klass 3

2. Inplacering i klass 2 (är särskild bilaga ifylld och i original)

3. Har Ellevio sekretessbevis undertecknats?

4. Har samtycke till registerkontroll lämntas? (Bilaga 2)

5. Har den som genomfört samtalet egen god personlig kännedom om den prövade?

6. Har referenser inhämtats om den prövade inom det egna företaget?

7. Har referenser inhämtats externt?

8. Uppgifter har inhämtats om den prövade

a. Om ja: (ange hos vem/vilka)

b. Om nej: (ange varför)

9. Är den prövade dömd/misstänkt för brott av Svensk eller utländsk domstol?

a. Om ja: (ange när samt brottsrubricering och straff )

10. Har frågor ställts ang. den prövades inställning till droger?

a. Om ja: (notera grundinställning)

b. Om nej: (ange varför)

11. Har frågor ställts ang. den prövades umgängeskrets?

a. Om ja: (notera huvuddragen)

b. Om nej: (ange varför)

12. Bedriver den prövade egen affärsverksamhet i någon form?

a. Om ja: (beskriv omfattning)

13. Har frågor ställts ang. den prövades personliga ekonomi?

a. Om ja: (beskriv situationen)

b. Om nej: (ange varför)

14. Beskriv den prövades personliga status, fysisk

15. Beskriv den prövades fritidsintressen

16. Upplys den som intervjuas om att vi aldrig fotograferar, eller berättar något specifikt om
anläggningar (Sociala media)

17. Respektive chef går igenom vilka uppgifter det är som är av sån art att de inte ska diskuteras med
någon utanför Ellevio (eller myndighetsvärlden)

Ort och datum Namnteckning, intervjuad 

Undertecknande innebär att godkännande lämnas för arkivering och tillsändning till Ellevio, 
sakerhetsprovning@ellevio.se. 

Detta dokument ska fyllas i digitalt innan signering
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Sida 1 och 2 av denna blankett kan behållas eller sändas tillsammans med sida 3 till: 

sakerhetsprovning@ellevio.se

Resultat av personbedömningen (fylls i av intervjuaren)

Datum Intervjun genomförd av 

Telefonnummer 

Företag Befattning 

Den bedömdes/intervjuades personuppgifter (fylls i av den intervjuade) 

Företag (motsvarande) Avdelning/Enhet Befattning/arbete  i företaget 

Efternamn och alla förnamn (tilltalsnamn understruket) Personnummer 

 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING   OBS MÅSTE FYLLAS I annars skickas den tillbaka 
Gör en sammanfattande bedömning huruvida personen kan antas vara lojal mot de intressen som skyddas i 
säkerhetsskyddslagen och i övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Bedöm även personens eventuella sårbarhet.

Resultat av säkerhetsprövningen (fylls i av intervjuaren) 

Resultat (ange svar med kryss) Ja Nej 

Företaget anser sig ha en god personlig kännedom om den prövade 

Företaget anser att den prövade är lämplig för anställningen/uppdraget 

Frågeformulär sida 1, 2 och 3 har besvarats och arkiverats 

Ort  och datum Ort och datum 

Namnteckning, intervjuad Namnteckning, intervjuare/ chef 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Företag Företag 

Undertecknande innebär även att godkännande lämnas för arkivering av blanketten hos min arbetsgivaren, samt att 
resultatet av densamma (s.3) tillsänds sakerhetsprovning@ellevio.se. 

Detta dokument ska fyllas i digitalt innan signering
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Bilaga 1 - Intervjuområden 

Exempel på faktorer som kan belysas under en intervju för att tillgodose den allmänna 
personkännedomen ur säkerhetssynpunkt 

Personalia 

Person 

Familj (make, maka) 

Sambo 

Barn 

Släkt (utomlands?)

Personlig status 

Fysisk kondition 

Ekonomi 

Inkomst 

Skulder 

Lån 

Underhållsskyldighet 

Boendeform 

Personliga egenskaper 

Ambitioner 

Arbetstillfredsställelse 

Samarbetsförmåga 

Anpassningsförmåga 

Arbetssätt 

Bisysslor 

Anställning eller uppdrag 

Eget företag 

Utlandsresor 

Tjänsteresor 

Privat 

Utlandstjänstgöring 

Umgänge 

Vänkrets 

Utländska vänner eller kontakter 

Ovänner 

Kontroversiella 

Etik 

Människosyn 

Rättsmedvetande 

Säkerhetsmedvetande 

Utbildning 

Utbildning 

Eventuell militärutbildning 

Körkort och andra behörigheter 

Speciella färdigheter 

Fritidsintressen 

Hobby 

Resor 

Idrott 

Föreningsliv, ev. uppdrag 

Spel, etc. 

Droger 

Förhållningssätt till alkohol 

Förhållningssätt till  narkotika 

Tidigare verksamhet 

Skolor 

Arbeten 

Övrigt 
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