
Referensguide

I REFERENSGUIDEN får du tips om vad du bör fokusera på när du tar referenser hos tidigare arbetsgivare. I
varje sektionhittar du Guidelines och Referensfrågor. Guidelines visar vilka frågeställningar det kan vara bra att
gå vidare med. Underrubriken Referensfrågor får du exempel på konkreta frågor du kan ställa till referenserna.
Flertalet frågor är baserade påkandidatens JobMatch-resultat i relation till vald profil för tjänsten. Bland dessa
finns frågor kring egenskaper som inte matchar, men också frågor för att verifiera egenskaper som matchar
profilen. Använd REFERENSGUIDEN som inspiration - du väljer ut det du tycker passar och som du anser vara
viktigt.

Arbetsstruktur

Guidelines:
Personen har ett stort intresse för detaljer och tycker om att fördjupa sig i det han håller på med. Du behö‐
ver ta reda på om han också klarar av att ha en helhetssyn på saker och ting och att han vid behov kan låta
bli att fästa vikt vid alla små detaljer.

Mycket tyder på att kandidaten är flexibel och lätt finner sig i nya situationer. Men det är också av vikt att un‐
dersöka om han har tillräckligt med framförhållning och jobbar enligt fastlagda planer.

Kandidaten verkar kunna organisera sitt arbete och följa rutiner, men det kan också vara bra att få veta om
detta innebär att han brukar överadministrera sina uppgifter.

Referensfrågor:
1. Hur såg era krav ut på planering och framförhållning och i vilken grad kunde personen leva upp till dessa

krav?

2. Hur är det med hans förmåga att planera tider, hålla deadlines och förbereda sig när så krävs?

3. Har du uppfattningen att han ibland gör saker mer komplicerade än vad de är på grund av att han är så
grundlig?

4. Kandidaten verkar ordningsam och strukturerad. Vad kan du säga om hans förmåga att organisera sitt arbe‐
te? Någon tendens att överadministrera?

5. Klarar han högt ställda krav på att följa rutiner, dokumentera och hålla ordning? Fastnar han kanske t o m i
att organisera sitt arbete emellanåt?
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Referensguide

Stressmönster

Guidelines:
Det framkommer att kandidaten kan ha en tendens att stressa upp sig emellanåt. Hur tar sig detta uttryck?

Mycket tyder på att personen har ett stabilt humör, men det kan ändå vara klokt att ta reda på om det är
något som får honom ur balans.

Det finns en tendens hos personen att oroa sig för att göra misstag och för att få kritik när så sker. Ta gärna
reda på hur detta påverkar arbetssituationen och hans stressnivå.

Referensfrågor:
1. Brukar personen alltid ha bråttom och jaga upp sig när saker inte sker i den höga takt som han önskar?

2. Finns det något som påverkar personens humör negativt? Hur reagerar han då?

3. Är han så hektisk i sitt arbetssätt att det påverkar omgivningen eller resultaten negativt? På vilket sätt i så
fall?

4. Tror du att det kommer att stressa honom att ha rutinmässiga uppgifter som måste jobbas igenom på ett
metodiskt sätt?

5. Blir han stressad eller irriterad om andra talar om för honom vad han ska göra? Hur agerar han om detta
händer?

6. Hur reagerar han på andras försök att korrigera honom? Någon utpräglad kritikkänslighet?

7. Klarar personen av att agera professionellt när han får lite tryck på sig eller utsätts för påfrestningar? Om
inte, hur beter han sig när han är under press?
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Referensguide

Beslutskaraktär

Guidelines:
Resultatet tyder på att kandidaten inte riktigt är så eftertänksam och reflekterande som kanske krävs för
denna typ av tjänst. Det kan vara av betydelse att få reda på huruvida hans beslut och ställningstaganden
har visat sig hålla i längden.

Han ser ut att ha skaplig förmåga att stå på sig. Är viljestyrka en viktig egenskap för tjänsten kan det ändå
vara av värde att gräva djupare kring förmågan att driva en linje och att få andra med sig på ett bra sätt.

Referensfrågor:
1. Hur stora tror du att riskerna är att personen inte tänker till ordentligt innan han agerar?

2. Personen verkar ha en stark egen vilja. Frågan är om han också lämnar utrymme åt andra människor?

Motivation och framåtanda

Guidelines:
Det gäller att ta reda på om denna kandidat, som ger intryck av att vara en mycket högmotiverad och ambi‐
tiös person, kan finna sig till rätta på en tjänst som inte är utpräglat eller konstant prestationskrävande.

Referensfrågor:
1. Tror du det finns någon risk att personen driver sig själv för hårt?

2. Har han svårt att vara nöjd med sina resultat även om de är mycket goda? Hur hjälper man honom med
detta på bästa sätt?

3. Finns det något som tyder på att han är karriärist? I så fall, vad har det haft för konsekvenser när det gäller
samarbetet?

4. Hur resonerar och agerar han när det dyker upp problem och svårigheter?
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Referensguide

Energi och handlingskraft

Guidelines:
Enligt resultatet har kandidaten behov av att röra mycket på sig i jobbet. Det är värt att ta reda på om den
befattning ni erbjuder kan tillgodose detta stora behov.

Kandidaten verkar ha lätt för att engagera sig och ser ut att trivas med att vara sysselsatt. Det kan finnas ett
värde i att säkerställa att arbetsuppgifterna på den här tjänsten passar hans behov av stimulans och enga‐
gemang.

Personen har gett uttryck för att han är initiativrik och att han agerar när något inträffar, men kanske i högre
grad än vad jobbet ibland tillåter. Vilka negativa konsekvenser kan detta eventuellt ha?

Referensfrågor:
1. Tror du att han kommer att tycka denna tjänst är tillräckligt stimulerande och intressant?

2. Tror du han kan komma att känna sig rastlös på ett jobb där man inte har så stor rörlighet?

3. Tror du att han kommer att klara av ett jobb där det oftast är andra som står för initiativen och nytänkandet
eller kommer han att bli frustrerad och tycka att han har för litet handlingsutrymme?

4. Tror du att han är för snabb och otålig för den här sortens uppgifter? Klarar han av att jobba lugnt och syste‐
matiskt när så krävs?

5. Skulle du våga sätta den här personen på en tjänst som kräver försiktighet och riskmedvetenhet? Kan man
betrakta honom som lite våghalsig?
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Referensguide

Samarbete och kommunikation

Guidelines:
Ta reda på om tjänsten kan tillgodose kandidatens behov av att ha, eller inte ha, kontakt med andra - kunder,
kollegor eller andra människor.

Hur hög nivå av uppriktighet och öppenhet kan man förvänta sig?

Försök få reda på om kandidatens kommunikationsnivå och uttryckssätt passar för de krav som jobbet stäl‐
ler.

Finns det något särskilt att ha i åtanke när det gäller hans samarbetsförmåga?

Referensfrågor:
1. Kan det finnas en tendens hos honom att avfärda andras åsikter om de inte stämmer med hans egna?

2. Hur upplever du hans inställning när något nytt ska introduceras - kommer han med positiv feedback eller är
han mer kritisk och ifrågasättande?

3. Hur tror du kandidaten kommer att fungera på en tjänst där det är viktigt att kunna bygga kontaktnät? Vad,
om något, skulle tala emot att han kan det?

4. Händer det att han försätter sig i prekära situationer på grund av alltför stor uppriktighet?

5. Vågar han stå upp för sin åsikt om den är avvikande, eller är han mer benägen att stryka andra medhårs?

6. Hur uttrycker han sig när han ska ta upp något som kan vara obehagligt för mottagaren?

7. Mycket tyder på att han är väldigt hänsynsfull och hjälpsam mot andra - har han haft en tendens att ta på sig
för mycket?

8. I vilken utsträckning prioriterar han goda relationer? Kan något bli lidande?

9. Är han en person som klarar av att ta plats i gruppsammanhang när så krävs av honom? Om så är fallet,
händer det att han tar plats även när han inte borde göra det?
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