
Personlig arbetsstil

Generellt arbetssätt:

Administrativ
Samarbetsori‐

enterad
Detaljmedveten Organiserande

Detaljerad utvärdering:

Din arbetsstruktur och fokus:

Du ser ut att vara mycket grundlig och noggrann och det är nog ganska sällsynt att du gör slarvfel eller förbiser

någon detalj. Du värnar om god organisation och fungerande rutiner. Du planerar i stora drag och försöker ha

framförhållning, men du klarar också av att saker sker lite plötsligt och oförutsägbart.

Eftersom du kan ha viss förkärlek för små detaljer kan det också hända att du ibland mister en del av överblic‐

ken och helhetssynen.
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Personlig arbetsstil

Ditt stressmönster:

Du är antagligen sådan att du så gott som alltid uppträder lugnt och sansat och det ska rätt mycket till innan du

förlorar din behärskning. Men i vissa lägen kan nog skenet bedra - du kan ganska lätt känna dig stressad av

kritik och mothugg. Men det är tveksamt om du låter detta skina igenom - antagligen lägger du hellre band på

dina känslor och försöker ha en oberörd framtoning. Fördelen är att du kan vara professionell även om det

"gungar" en hel del, men ditt lugn kan också föra med sig att andra tror att du inte tar till dig det som sägs, även

när så inte är fallet.

Följande företeelser ser ut att vara någon form av stressfaktor för dig:

Oreda: Du kan ha svårt att handskas med svävande riktlinjer, att inte veta vem som gör vad samt avsaknad

av fasta rutiner.

Situationer då du ser en risk eller fara och din omgivning inte tar varningsflaggorna på allvar utan snarare

möter dig med en överoptimistisk inställning.

Att du inte har möjlighet att säga ditt när nya beslut tas som berör din tjänst.

Om det ofta händer att saker som du ser fram emot aldrig blir av, typ stimulerande nya arbetsuppgifter, mo‐

tiverande förändringar eller sådant som generellt skulle ge dig en kick framåt.

Om det saknas möjligheter för dig att fortbilda dig eller bygga på din kompetens i samma takt som arbetet

kräver det.

Ett stillasittande arbete som binder dig till ett och samma ställe och där du saknar möjlighet att röra på dig

regelbundet.

Din beslutskaraktär:

Dina beslut är oftast baserade på en relativt noggrann analys av den aktuella frågan även om du inte kan sägas

vara utpräglat genomtänkt. Det ser dock ut som om du föredrar att fundera ett par varv framför att mer spon‐

tant eller snabbt ta ställning.

Ytterligare bör nämnas att du uppmärksammar eventuella hinder och problem som kan ställa till det. Du lägger

dock inte så mycket vikt vid dessa att du helt och hållet missar att söka möjligheterna.
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Personlig arbetsstil

Din dynamik och drivkraft:

Mycket tyder på att du haft en rätt så kämpig arbetssituation en tid och att du därmed har svårare för att just

nu känna arbetsglädje och vara framåt. Du behöver sannolikt någon form av förändring eller positiv stöttning

från din omgivning så att du lättare kan känna motivation, få mer energi och engagemang om det krävs av dig

att du ska vara ambitiös och drivande.

Du är plikttrogen och mån om att göra minst det som förväntas av dig. I situationer då du inte lever upp till dina

egna krav är du oftast rätt så hård mot dig själv. Därför är det viktigt att du också stannar upp ibland och känner

dig nöjd med dina prestationer.

Ditt samarbete och kommunikation:

Det är tydligt att du är ödmjuk och hänsynsfull och har en positiv människosyn. För dig är det angeläget att re‐

lationerna på arbetsplatsen är goda och du trivs mycket bra i sociala sammanhang.

Det märks att du är inkännande och lämnar stort utrymme till andra, eventuellt kan du känna dig en smula obe‐

haglig till mods om du själv måste stå i centrum i hög grad. Dessutom är det dig ganska främmande att döma

ut synpunkter som skiljer sig från dina - snarare försöker du förstå andras resonemang innan du avfärdar det.
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Personlig arbetsstil

I förhandlingar:

Du kan ha rätt så bestämda åsikter, men det ligger inte för dig att hävda dig eller inta en framträdande roll i en

diskussion. Därför kan du behöva anstränga dig en hel del om du ska lyckas driva igenom din vilja.

Det är ganska självklart för dig att försöka skapa samstämmighet och därför kan du behöva anstränga dig rätt

mycket om du måste ta strid för din egen ståndpunkt. Antagligen försöker du undvika en konfrontation in i det

längsta och kanske väljer du till och med att backa undan.

Det ska också sägas att du för det mesta har god kontroll över dig själv och att du kan behålla en professionell

framtoning även om dialogen skulle hetta till en smula.

Hur du bör ledas:

Det finns några saker som kan vara bra att din chef tar hänsyn till:

Vid höga arbetsbelastningar då det är svårt att hinna med allt bör du säkerställa med din chef att ni har

samma sätt att se på vad som är viktigt kontra mindre viktigt.

Troligen går du inte automatiskt till din chef med sådant du inte är nöjd med - det ligger långt ifrån dig att

"vara till besvär" eller att beklaga dig. Därför kan din chef med fördel stämma av med dig ibland att du är

nöjd och att saker är som de ska.

När man ska delge dig information eller liknande bör man tänka på att du föredrar uttryckliga fakta framför

att bara få ett "hum" om saker och ting.

Det är motiverande för dig att få positiv feedback på det du gör och att din chef har en konstruktiv dialog

med dig.

Att du ges utrymme att vara grundlig och att du har tid att fördjupa dig i enskilda uppgifter eftersom du

ogärna lämnar ifrån dig något som inte är väl utfört.

Du uppskattar att få veta vilka rutiner som gäller för ditt arbete.
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