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Detta resultat belyser ditt sätt att arbeta och samarbeta. Det finns inget re‐
sultat som är bättre eller sämre, det är först när dina egenskaper och ditt ar‐
betssätt matchas mot specifika krav som man kan börja prata om styrkor
eller utvecklingsområden.
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Instruktioner

I diagrammet finns värden kopplade till olika arbetsmässiga egenskaper. Genomsnittsvärdet för yrkesverksamma i Sverige ligger vid 60
för varje egenskap och skalan löper mellan 10 och 110. Genomsnittsvärdet varierar dock för olika befattningar.

JobMatch Talent-diagrammet ger en generell bild av personens arbetssätt och hur personen förväntas prestera inom de olika områdena.
Det är dock orealistiskt att förvänta sig ett resultat där alla värden ligger högt.

Generellt kan sägas att ju högre värde på en egenskap, desto mindre restriktivt använder testtagaren denna egenskap. Ju lägre värde en
egenskap har, desto fler restriktioner och förbehåll har personen att använda egenskapen. För en mer genomgripande tolkning av resulta‐
tet bör du läsa Tolkningsguiden samt rapporten som heter Personlig arbetsstil.

Copyright © 1999-2017 JobMatch Sweden AB Notera att detta resultat är matchat mot en anpassad/skräddarsydd kravprofil, framtagen av enskild användare.
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Sammanfattning

De punkter som finns listade nedan har matchats mot den profil som är vald för aktuell befattning. Det handlar alltså inte
om någon generell bedömning av ditt arbetssätt.

Matchar profilen

Aktiv och energisk

Klarar av ett arbete som är fysiskt
energikrävande

Mån om ordning och struktur

Blir sällan distraherad

Klarar av ett bakslag utan att du
blir särskilt besviken

Respekterar andras betraktelse‐
sätt

Har en realistisk syn på vad du
kan åstadkomma

Du är sällskaplig och lättillgänglig

Har lätt för att lita på andra

Inser när det är dags att lägga
något åt sidan

Har förmågan att granska dig
själv med ett kritiskt öga

God improvisationsförmåga

God lyssnare

Du är relativt öppen med dina
idéer och åsikter, men du kan
också låta saker förbli osagda om
du anser det mest lämpligt

Utvecklingsområden

Det faller sig inte helt naturligt för
dig att betrakta hinder och
svårigheter med en optimistisk
inställning

Du kan ibland "hoppa på tåg" utan
att tänka dig för

Kan framstå som kall och
oempatisk i vissa lägen

Kan glömma bort att ta dig tid till
förberedelser

Du kan vara benägen att vänta på
att andra ska agera och ta
ledningen

Du kan riskera att förbise
svårigheter och problem

Du säger ibland saker rakt ut, utan
att tänka på hur budskapet tas
emot

Andra kanske önskar att du är
mer kommunikativ emellanåt

Du kan emellanåt vara mer
beskedlig än vad som är lämpligt

Övrigt

Du kan ikläda dig en ledande roll
om situationen är rätt, men du
måste inte ha en inflytelserik
position för att trivas

Du kan ibland ta illa vid dig av
ospecifik eller orättvis kritik, men
du är i övrigt inte särskilt
kritikkänslig
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Personlig arbetsstil

GENERELLT ARBETSSÄTT:

Administrativ Energisk
Samarbets‐

inriktad
Detaljmedveten

DETALJERAD UTVÄRDERING:

Din arbetsstruktur och fokus:

Du verkar vara en mycket grundlig och noggrann person som också är bra på att bygga fungerande rutiner och
ha det välordnat runt dig. Du är dock inte så angelägen om att planera din tid i timmar och minuter, utan tar
hellre saker som de kommer. Detta kan förstås innebära att du ibland är lite sent ute och att du kan missa på
framförhållningen. Emellertid kan du ganska lätt acceptera att uppgifter landar lite plötsligt och oförutsägbart
på din tallrik.

Du har en utpräglad blick för detaljer, men ibland kanske det händer att du lägger mer tid på dessa än vad som
är praktiskt.
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Personlig arbetsstil

Ditt stressmönster:

Även om det ibland kör ihop sig lite brukar du sannolikt kunna hålla huvudet kallt och det krävs ganska mycket
innan du blir skärrad. Du blir inte heller utpräglat stressad av att få kritik eller bli ifrågasatt, men får du hård eller
orättvis kritik kan du nog känna dig lite utsatt. Du vill dock gärna ha feedback på dina insatser, så länge som
den är konkret och något du kan jobba med och använda dig av.

Några saker som kan få dig att känna stress är:

Bristande målfokus: Långvarig avsaknad av målbilder och visioner - när dina arbetsinsatser inte är riktade
mot ett uttalat resultat.

Att det förekommer mycket prat kring sådant som är negativt och där kollegor är uppgivna och missnöjda
utan att något görs.

En arbetssituation då saker konstant skjuts på framtiden. Det kan röra sig om för dig utmanande föränd‐
ringar, motiverande projekt, nya arbetsuppgifter eller omorganisering som sporrar dig.

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

Att inte få vara delaktig i beslut som påverkar dina arbetsuppgifter och ansvarsområden.

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

Din beslutskaraktär:

Du är mer lagd åt hållet att ta beslut på stående fot än att du vill sitta och fundera och analysera en frågeställ‐
ning innan du bestämmer dig. Fördelen är att du kommer fram till en slutsats relativt snabbt, men nackdelen
kan vara att du inte alltid tänkt till ordentligt och därför kan upplevas som lite oöverlagd av dem som är mer
analyserande och tar med "allt" i beräkningen.

Det är mer sannolikt att du tar ställning för sakfrågan och resultatet än att du väljer alternativ för att i första
hand göra andra nöjda och glada.

En annan aspekt att beakta är din optimism - i dina tankegångar lämnar du väldigt lite utrymme åt vad som kan
bli framtida problem. Du kan behöva ha någon i din närhet som håller upp "varningsskyltar" åt dig så att du inte
förbiser eventuella svårigheter.

Copyright © 1999-2017 JobMatch Sweden AB

Testtagare:

HH

Ålder:

51

Kön:

Kvinna

Datum: Test ID:

106061
5



Personlig arbetsstil

Din dynamik och drivkraft:

För att du bäst ska kunna ta fram din drivkraft och framåtanda är det viktigt att du har en tjänst som väl stäm‐
mer överens med din kompetens och dina intresseområden. Är detta på plats så är du oftast energisk och en‐
gagerar dig för att få gjort det du ska. Du verkar dock vara relativt ointresserad av att göra karriär eller på annat
sätt utmärka dig - för dig verkar det ha större betydelse att du trivs på din arbetsplats.

Du är så gott som alltid inställd på att problem och svårigheter går att lösa och det är dig tämligen främmande
att ha en pessimistisk syn på saker och ting.

Ditt samarbete och kommunikation:

Du har lätt för att sätta tilltro till andra och generellt tror du gott om andra människor. Det är viktigt med goda
relationer för dig, men du kan nog inte sägas vara påtagligt sällskaplig i alla lägen.

En annan aspekt är att du kan ha en tendens att vara lite plump emellanåt och du tänker kanske inte alltid på
hur du uppfattas. Det ska dock nämnas till ditt försvar att du inte menar något illa - snarare är du faktiskt, under
den ibland kärva ytan, väldigt förstående och inte på något vis oresonlig.
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Personlig arbetsstil

I förhandlingar:

När du befinner dig i en överläggning är du mer inställd på att resonera dig fram till en lösning än att du med
stark drivkraft styr diskussionen mot ditt eget mål. Din viljestyrka och förmåga att styra en dialog räcker troli‐
gen i vanliga fall, men om du möter en väldigt rutinerad och hårdför motpart riskerar du att komma till korta.

Det skulle gagna dig att verkligen förbereda dig och läsa på ordentligt innan du går in i en diskussion.

Hur du bör ledas:

För att underlätta samarbetet kan det vara en fördel att din chef tar hänsyn till följande:

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.

Eftersom du då och då kan förbise risker och problem och därmed bli mer optimistisk än vad som är prak‐
tiskt kan du behöva någon som håller upp "varningsskyltarna" för dig om du ska ta viktiga beslut.

Din chef kan med fördel få veta i vilken utsträckning du vill arbeta självständigt så att han/hon vet hur myc‐
ket chefsnärvaro du behöver.
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Referensguide

I REFERENSGUIDEN får du tips om vad du bör fokusera på när du tar referenser hos tidigare arbetsgivare. I
varje sektion hittar du Guidelines och Referensfrågor. Guidelines visar vilka frågeställningar det kan vara bra
att gå vidare med. Under rubriken Referensfrågor får du exempel på konkreta frågor du kan ställa till referen‐
serna. Flertalet frågor är baserade på kandidatens 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 mat‐
char profilen. Använd REFERENSGUIDEN som inspiration - du väljer ut det du tycker passar och som du anser
vara viktigt.

ARBETSSTRUKTUR

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

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

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

Referensfrågor:
1. Hur är det med hennes förmåga att planera tider, hålla deadlines och förbereda sig när så krävs?

2. Förekom det några problem med dålig framförhållning eller bristande förberedelser inför olika uppgifter?

3. Kan det finnas en risk att kandidaten går in små detaljer i den grad att hon förlorar sammanhanget eller blir
ineffektiv?

4. Kandidaten verkar ordningsam och strukturerad. Vad kan du säga om hennes förmåga att organisera sitt ar‐
bete? Någon tendens att överadministrera?

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

STRESSMÖNSTER

Guidelines:
Det framkommer att kandidaten oftast klarar av att ha en lugn och professionell framtoning - frågan är vad
som eventuellt får henne ur balans.

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 henne ur balans.

I vilken grad kommer personen att känna stress över en arbetssituation där hon måste agera mer självstän‐
digt än vad hon är bekväm med?

Referensfrågor:
1. Personen verkar ha ett ganska stablit humör, men har du lagt märke till något som hon påverkas negativt

av? Vad händer i sådana fall?

2. Finns det några stressfaktorer som du anser vara utmärkande för henne? Hur reagerar hon när hon drabbas
av dessa?
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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 hennes beslut och ställningstaganden
har visat sig hålla i längden.

Hon 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. Skulle du vilja påstå att den här personen är benägen att förhasta sig?

2. Hur pass bestämd eller envis skulle du vilja säga att personen är?

MOTIVATION OCH FRAMÅTANDA

Guidelines:
Det framkommer att personen är relativt ointresserad av att utmärka sig och mycket tyder på att hon är en
lagspelare, med en för tjänsten passande ambitionsnivå. Här är det viktigt att ta reda på om hon har nödvän‐
dig framåtanda och attityd för att nå de prestationsmål som finns.

Referensfrågor:
1. Hur är det med hennes egen motivation? Behöver hon ibland bli påmind om vad det är hon ska uträtta?

2. Hur uppfattar du hennes prestationskrav på sig själv? Är hon nöjd med att prestera medelmåttigt eller vill
hon hellre utmärka sig som mycket duglig?

3. Är det ditt intryck att hon skulle kunna vara mer självgående och påpasslig?

4. Är hon öppen för att lära sig nya saker?

5. Hur skulle du värdera hennes möjligheter att lyckas bra på en position med en del inflytande?
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Referensguide

ENERGI OCH HANDLINGSKRAFT

Guidelines:
Det finns tecken på att kandidaten kan vara lite avvaktande samtidigt som tjänsten kan kräva en del initiativ
och agerande. Kommer hon att vara tillräckligt handlingskraftig?

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 hennes behov av stimulans och en‐
gagemang.

Referensfrågor:
1. Kan du beskriva personens behov av rörlighet och hennes fysiska ork? Vilka typer av aktiviteter orkar hon lätt

med och vilka typer av aktiviteter tror du är mer än vad hon orkar med på sikt?

2. Tror du att hon kommer att tycka denna tjänst är tillräckligt stimulerande och intressant?

3. Hur fungerar hon i en miljö där arbetstempot ibland blir lite uppskruvat och det krävs att man jobbar snabbt?

4. Om tjänsten kräver att man ibland är innovativ och nytänkande - tror du hon kan leva upp till det?
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Referensguide

SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

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

Vad utmärker kandidaten när det handlar om att arbeta tillsammans med andra människor? Ta reda på om
det är någon som fungerat mindre bra.

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?

Referensfrågor:
1. Hur skulle du vilja beskriva hennes förmåga att ha en öppen och uppriktig dialog med kollegor, chefer och

andra?

2. Personen ger intryck av att vara social och sällskaplig, vilket är bra - men har det påverkat arbetsprestatio‐
nen negativt på något sätt?

3. Kan man se en tendens hos kandidaten att sopa saker under mattan snarare än att ta upp sådant som inte
stämmer?

4. Är hon tillräckligt ödmjuk och respektfull mot andra när det uppstår problem i samarbetet? Om inte, hur har
hon agerat och hur har det påverkat klimatet?

5. Händer det ofta att hon uttrycker sig en aning taggigt? Vad är konsekvenserna av det i så fall och är hon
själv medveten om det?

6. Hur mycket tyngd brukar personen lägga bakom sina ord? I vilka sammanhang? Kan hon få andra att lyss‐
na?

7. Finns det anledning att önska att hon var lite mer konflikträdd? Varför, i så fall?

YTTERLIGARE FRÅGESTÄLLNINGAR

Guidelines:

Referensfrågor:
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Stressprofil

Staplarna nedan visar olika stressfaktorer och i vilken grad dessa kan gälla för dig i lägen då du är stressad. En stapel
med ett värde under 50 visar gradvis på måttlig till ingen stressande inverkan. Om den däremot ligger över 50 visar den
gradvis en måttlig till betydande stressfaktor.

Stress kan upplevas på många olika sätt. I detta sammanhang tänker vi att man blir negativt påverkad humör- eller
känslomässigt. Det kan röra sig om frustration, missnöje, irritation eller att man känner sig jagad. Ibland kanske man inte
känner sig direkt stressad, men märker av symptom såsom trötthet, uttråkning eller uppgivenhet.

Om du har en arbetssituation med många stressfaktorer bör du titta närmare på detta med din chef och se hur ni kan åt‐
gärda det.

Administrativa uppgifter
Administrativa uppgifter, dokumentation, rapportering och rutinarbete.
Uppgifter som kräver tålamod, detaljfokus och fallenhet för att hålla god
ordning och struktur.

30

Plötsliga, större förändringar
När det sker förändringar utan att du fått tillräcklig framförhållning och då det
saknas utrymme att sätta sig in i vad dessa innebär.

20

Ensamarbete
En arbetssituation där du ofta måste jobba ensam i längre perioder och där du
har begränsad kontakt med andra personer under arbetsveckan.

60

Utdragna processer
När det krävs att du måste arbeta med processer steg för steg över en längre
period innan du kommer i mål. Tålamodskrävande och tidskrävande uppgifter
där du inte snabbt kan se resultatet av dina insatser.

55

Otydligt ledarskap
När du inte vet vad som förväntas av dig eller vad som gäller. Avsaknad av
tydliga riktlinjer, rutiner och direktiv eller ingen ansvarig att rådfråga eller
bollplanka med.

55

Korta deadlines
Uppgifter med mycket korta tidsfrister i förhållande till uppgiftens omfång.
När det krävs att du måste jobba extra snabbt för att hinna med och där du
kan bli tvungen att prioritera om.

10

Begränsat handlingsutrymme
När det saknas möjlighet för dig att ta egna initiativ inom ditt ansvarsområde
eller att du inte har fria händer att genomföra dina uppgifter utan att först
behöva stämma av eller rapportera till överordnade.

30

Arbete utanför komfortzonen
Uppgifter eller situationer som du är ovan vid, som utmanar din riskvillighet
och innebär att du på något sätt känner dig osäker eller obekväm.

50
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Motivationsprofil

Motivationsprofilen visar i vilken omfattning olika områden har motiverande inverkan på dig.
De staplar i diagrammet som ligger runt 50-linjen är inte av avgörande betydelse vad gäller din motivation. Det skall un‐
derstrykas att profilen inte visar din arbetsprestation inom ett område, endast hur mycket de olika områdena motiverar
dig och ger dig energi.

Att organisera och bygga strukturer
Intresse för uppgifter som innebär någon form av samordning eller
organisering, med högt ställda krav på att kunna bygga fungerande rutiner,
följa upp och strukturera.

35

Precisionsarbete
Motivationsnivå inför arbete som kräver känsla för detaljer och grundlighet
samt att man kan ta sig tid att gå på djupet med enskilda uppgifter.

60

Vision och Målbild
Visar hur viktigt det är för personens motivation att kunna ha tydliga målbilder
och visioner för framtiden.

60

Improvisation
Motivationsnivå för jobb som på stående fot kräver improvisationsförmåga
och problemlösning. Man tycker om att komma med nya idéer och spontant
hitta lösningar och nya vägar.

70

Att jobba i team
Hur motiverande det är för personen med lagarbete, delaktighet och
fortlöpande kontakt med kollegor.

60

Resultatinriktat och utmanande arbete
Motivationsnivå inför höga krav på resultat och att nå uppsatta mål. Man
förväntas vara aktiv, engagerad, delaktig och drivande mot målen. Ett
utmanande arbete där resultaten prioriteras högre än de mer mjuka frågorna.

60

Intellektuell stimulans och utveckling
Hur viktigt det är med intellektuellt krävande och utmanande arbetsuppgifter
samt motivation inför utveckling och nya kunskaper.

60

Förändring och omväxling
Hur motiverad personen är att jobba i en miljö där arbetsuppgifter skiftar mer
eller mindre oförutsägbart och där det finns krav på flexibilitet och
förändringsanpassning.
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