
 

REFERENSTAGNINGSMALL 
Grundinformation 

Kandidat:   
Sökt tjänst:   
Referent:   
Befattning:   
Telefon:   
Datum:   
__________________________________________________________________________________  

Inledande frågor till referenten 

Beskriv när och på vilket sätt ni samarbetat?  
  
 
Vilken relation har ni idag?  
  
 
Vad utmärker kandidaten/hur skulle du spontant beskriva kandidaten?    
  
 
Vilka arbetsuppgifter har kandidaten haft?   
  
 
Kandidatens prestation i förhållande till andra som gjort samma arbete?   
  
 
Vilken typ av arbetsuppgifter skulle du inte lägga på kandidaten?  
  
 
Vilken typ av chef behöver kandidaten?   
  

__________________________________________________________________________________ 

Formella kompetenser 

(Ställ frågor kring kunskaper/erfarenheter i kravprofilen. Se förslag nedan på exempelfråga.) 

Kan du berätta om en situation då du sett/samarbetat med kandidaten vad gäller arbetsuppgift 

X/systemkunskap Y etc.? 

Hur fungerade detta? Hur agerade kandidaten? 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________ 

Personliga kompetenser  
(Gå igenom och ställ frågor kring de personliga kompetenser som är aktuella för din rekrytering):   

Nu kommer vi in på de personliga kompetenser som vi tittar närmare på i denna rekrytering.  

Jag kommer att beskriva vad kompetensen innebär och sedan be dig om ett spontant omdöme kring 

hur väl kandidaten motsvarar dessa förmågor. Om möjligt skulle jag vilja ha något eller några 

exempel som illustrerar ditt omdöme.  

 

Personlig kompetens 1: (exempelvis: STRUKTURERAD)  

Definition av personlig kompetens: (exempelvis: ”förmågan att arbeta enligt en tydlig process och 

slutföra det som påbörjats”) Läs upp definitionen för referenten! 

• Till vilken grad kan du bedöma detta?  

 

 

• Hur väl motsvarar NN området? 

 

 

• Kan du motivera din bedömning med något exempel på hur NN gjort detta?   

   

Personlig kompetens 2:  

Definition av personlig kompetens:  

Läs upp definitionen för referenten! 

• Till vilken grad kan du bedöma detta?  

 

 

• Hur väl motsvarar NN området? 

 

 

• Kan du motivera din bedömning med något exempel på hur NN gjort detta?   

 

Personlig kompetens 3:  

Definition av personlig kompetens:  

Läs upp definitionen för referenten! 

• Till vilken grad kan du bedöma detta?  

 

 

• Hur väl motsvarar NN området? 

 

 

• Kan du motivera din bedömning med något exempel på hur NN gjort detta?   

 



 

Personlig kompetens 4:  

Definition av personlig kompetens: 

Läs upp definitionen för referenten! 

• Till vilken grad kan du bedöma detta?  

 

 

• Hur väl motsvarar NN området? 

 

 

• Kan du motivera din bedömning med något exempel på hur NN gjort detta?   

_________________________________________________________________ 

Avslutande frågor till referenten 

Varför slutade kandidaten hos er?    

Om du fick möjlighet att anställa/samarbeta med kandidaten igen, skulle du göra det och i vilken typ 
av roll?  
  
Finns det något annat vi bör känna till om kandidaten som vi inte talat om?  
  
Kan du rekommendera kandidaten?   
  

TACK!  

__________________________________________________________________________________  

 Bedömning av referensens relevans   

 Egna kommentarer  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


