
Exempel på frågor att ställa vid referenstagning 
 

 
Frågorna får anpassas efter vilken typ av anställning det gäller och hur 
kravprofilen ser ut. Här är några exempel: 
 

 När du ringer, presentera dig själv, organisationen och varför du ringer. 
 

 Fråga om referenten har tid för att tala med dig eller om det är bättre att 
du ringer tillbaka senare. 

 

 Beskriv kortfattat anställningen som personen är aktuell för, vilka 
arbetsuppgifter, ansvar, förutsättningarna i organisationen och vilka krav 
som ställs på den sökande. 
 

 Ställ sedan frågorna, gärna i form av vad och på vilket sätt personen 
gjorde i olika arbetssituationer, hur det gick och vad resultatet blev. Var 
detaljerad så att svaren inte bara blir allmängiltiga. 
 

 Referentens ställning i förhållanden till personen ifråga? (närmaste chef, 
överordnad chef, annat?) 
 

 Vilken/vilka anställningar har den sökande haft hos denna arbetsgivare? 
 

 Vilka arbetsuppgifter har ingått? Ställning i organisationen? 
Ansvar/befogenheter? 
 

 Kunskapsnivå? Kompetenser? Specialistkunskaper? Intellektuella 
färdigheter? Sociala färdigheter? Personliga förmågor? 
Ledarskapsförmågor? 
 

 Hur ser arbetsgruppen ut som den sökande tillhör? Storlek? 
Sammansättning? 
 

 Har eller har den sökande haft någon ledarställning? För hur många? 
Under vilka tidsperioder? Hur har ledarskapet bedrivits? Ledarstil? Hur 
uppfattas personen av andra chefer? Sina medarbetare? Främsta 
egenskaper som chef? Mindre bra sidor som chef? Hur är stämningen i 
gruppen? Konflikter? Har besvärliga situationer förekommit? Hur löser 
personen det? 
 

 Hur arbetar den sökande? På vilket sätt löser den sina uppgifter? 
 

 Vad är det mest utmärkande för personen? 
 

 Hur är engagemanget? Initiativförmågan? Flexibiliteten? Drivkrafter? 
 

 På vilket sätt levererar personen? Kvaliteten på utfört arbete? Vad blir 
resultatet. 



 

 Ge exempel på bra utfört arbete, större projekt, sammanhang i 
arbetsgrupper, samarbete utanför organisationen. 
 

 Hur är personens arbetsprestationer (kvantitet och kvalitet) jämfört med 
andra i gruppen? 
 

 Vilka arbetsuppgifter klarar den sökande bäst? Vilka arbetsuppgifter 
klara den mindre bra, varför? 
 

 Vilka arbetsuppgifter tycker personen bäst om? Mindre bra om? Varför? 
 

 Vad tycker övriga i gruppen (alternativt medarbetare) om personen? Hur 
fungerar samarbetet? 
 

 Hur fungerar samarbetet i stort? På vilket sätt samarbetar personen? 
Vad blir resultatet? 
 

 Vilka kontaktytor har personen? 
 

 Starka respektive svaga sidor? 
 

 Förekommer särskild tidspress i arbetet? Hur arbetar personen då? Hur 
är beslutsfattandet? 
 

 När det händer oväntade saker, hur handlar personen då? Behov av 
struktur? 
 

 Hur är närvaron/frånvaron? Förekommer övertid? Ojämn 
arbetsbelastning? 
 

 Varför vill personen byta anställning? 
 

 Är det här en person du skulle vilja arbeta med igen? I så fall i vilken roll? 
 

 Sammanfattande rekommendationer? 
 

 Något annat som är värdefullt och som referenten vill uppge? 
 

 Sammanfatta dina intryck. Tacka referenten och avsluta samtalet. 


