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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

Du är en person som agerar och
tar initiativ

Du tycker om när det finns myc‐
ket att involvera dig i

Du har en god förmåga att driva
din linje även om andra bjuder på
motstånd

Letar möjligheter när det kör ihop
sig

Tar dina egna misstag på allvar

Är nöjd med ett jobb du trivs med
- måste inte göra karriär

Du måste inte vara den som
målar upp visioner, utan kan
lämna det åt andra

Har inget stort behov av att vara
med överallt och påverka

Du anstränger dig för att inte
stagnera

Tar in saker som händer i omgiv‐
ningen

Tar hänsyn till andras behov och
känslor när det blir bäst resultat
av att göra så

Du har lätt för att improvisera

Du väljer oftast att ge uttryck för
sådant du inte håller med om, så
att andra vet var du står

Klarar av att koncentrera dig för‐
utsatt att inte omgivningen är allt‐
för störande

Utvecklingsområden

Ibland kan du behöva driva på dig
själv

Du blir ganska lätt besviken när
du råkar ut för bakslag

Det är troligt att din planering
ibland spricker i onödan

Du kan vara nonchalant med
regler

Du är något av en rebell ibland

Tendens att agera oreflekterat

Du tenderar nog att byta kurs om
saker blir för enahanda

Andra kan ganska lätt såra dig
med hårda ord

Trivs endast i undantagsfall med
uppgifter som kräver att man är
omsorgsfull och djuplodande

Du reagerar direkt när något
händer och det är nog inte helt
lätt för dig att bita ihop och
bevara ditt lugn

Du prioriterar inte ordning och
struktur särskilt högt för tillfället

Ibland kan din syn på vad du
klarar av att åstadkomma vara en
aning orealistisk

Ibland är du nog mer impulsiv än
vad som är praktiskt

Uttrycker dig ibland klumpigt

Övrigt

Det finns tecken på att du har en
situation som är ansträngande
och pressande och som påverkar
humöret och välmåendet en del

Du har en tendens till att reagera
väldigt snabbt - du kan nog ha
nytta av att "räkna till 10"

Vill helst inte vara öppen med
dina eventuella
tillkortakommanden

Blir lätt argumentationslysten

Agerar ofta på plöstliga ingivelser

Förmodligen är du snabb i
repliken

Du presterar bäst om du
emellanåt blir uppmärksammad
och bekräftad av din chef

När du inte får din vilja igenom
kan du tendera att bli lite sur och
grinig

Du blir lätt temperamentsfull när
saker går dig emot
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Personlig arbetsstil

GENERELLT ARBETSSÄTT:

Kreativ Kommunikatör Energisk
Snabbt reaktions‐

mönster

DETALJERAD UTVÄRDERING:

Inledningsvis kan sägas att det finns tecken på att du för närvarande skulle kunna ha en situation som är extra
ansträngande för dig. Detta för med sig att du för tillfället inte är lika tålig som normalt när det gäller motgång‐
ar och bakslag.

Du har besvarat många av de frågor kring vad som är möjligt att klara av på ett mindre realistiskt sätt än ge‐
nomsnittet. Det kan finnas olika orsaker till detta och det är inte nödvändigtvis en nackdel att ha ett betraktel‐
sesätt som skiljer sig från majoritetens. Det kan vara så att du har ett sätt att betrakta tillvaron som går utan‐
för de ramar som de flesta människor har. I så fall har du inställningen att "inget är omöjligt", "man kan om man
bara vill", "hinder är till för att övervinnas" osv. Detta kan i så fall fungera som en bärvåg att verkligen få något
stort uträttat. Mindre realistiska svar kan också komma sig av att du haft "för bråttom" och dragit förhastade
slutsatser om vad vi faktiskt frågar efter och därmed besvarat dina egna tolkningar av frågorna. Du kan också
ha besvarat frågorna med inställningen att det borde gå att "klara allt" utan att du egentligen har den övertygel‐
sen, eller att du inte tillåter dig själv att vara "dålig" på något utan ställer kravet att du ska lyckas med vad du än
ställs inför. Det kan också innebära att du ogärna vill kännas vid eller blotta något som skulle kunna betraktas
som en brist eller svaghet.

Din arbetsstruktur och fokus:

Det är tydligt i ditt resultat att du är mycket energisk och aktiv. För dig är det naturligt att ta tag i saker direkt
även om de landar lite oförutsett på din tallrik. Därför upplevs du sannolikt som flexibel och du bromsar inte
heller när det kommer till nyheter eller förändring. Du tar dig dock sällan tid till att organisera och strukturera
upp ditt arbete och kan därför få svårare att behålla ordning och god överblick, i alla fall när du har mycket att
göra.

Du är inte särskilt eftertänksam och heller inte direkt angelägen om att planlägga ditt jobb i någon större ut‐
sträckning. Däremot vill du jobba i ett högt tempo och komma igång snabbt. Som en följd av detta kan du
ibland, kanske lite i onödan, hamna i situationer där du upplever tidspress.

Copyright © 1999-2017 JobMatch Sweden AB

Testtagare:

AL

Ålder:

35

Kön:

Kvinna

Datum: Test ID:

106076
4



Personlig arbetsstil

Ditt stressmönster:

Allt tyder på att det märks tydligt på dig om du blir trängd eller pressad. I sådana situationer har du nog inte helt
lätt för att styra dina känslor eller framstå som oberörd, ifall du skulle behöva det. Det är också sannolikt att du
relativt lätt tar illa vid dig av kritik och tillrättavisningar och får du inte feedback på ett sakligt sätt finns risk att
du kan känna dig anklagad eller påhoppad. Det är därför extra viktigt att man framför sin feedback till dig på
ett sakligt och smidigt sätt så att du inte tolkar det som mer negativt än vad det är.

Det som du kan uppleva som ansträngande är:

Långsamhet: Du har inte särskilt stort tålamod med människor eller saker som är omständliga.

Inrutad arbetsdag: Att en stor del av arbetet består av rutinmässiga uppgifter som inte bjuder på någon om‐
växling.

Att du inte får gehör för dina idéer eller synpunkter - att du arbetar i en miljö som omöjliggör egna initiativ
och förslag.

Att du inte utan problem kan skaffa dig den kunskap/information som är nödvändig för att du ska kunna ut‐
föra ditt arbete.

Om du besitter en specialkompetens och din chef eller kollegor tvivlar på att du inom detta område tar kon‐
struktiva beslut eller utför uppgifterna korrekt.

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.

Din beslutskaraktär:

Du har mycket kort mellan tanke och handling och ägnar ogärna någon längre tid åt att sitta och fundera inför
olika vägval och beslut. Troligen lägger du viss vikt vid att tänka efter och reflektera när det gäller viktiga avgö‐
randen, men du får nog anstränga om det finns risk att det drar ut på tiden. Generellt kan du eventuellt behöva
se upp så att du inte "skjuter från höften" och missar målet för att du inte tagit dig tid att tänka till före.

Det ligger närmare till hands för dig att tänka i praktiska banor och resultat än att du funderar på hur andra ska
känna inför dina beslut eller åsikter.
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Personlig arbetsstil

Din dynamik och drivkraft:

Även om du inte alltid känner dig högmotiverad och inspirerad så ser det ut som du ändå arbetar energiskt och
du tycker om att ha fullt upp. Det verkar dock inte vara för att du måste komma dig upp i karriären - snarare
trivs du som bäst när det händer massor av saker, och ofta gärna i ett högt tempo. Du ser ut att fungera bäst i
ett team där man sporrar och stöttar varandra när det blir motigt.

En nackdel för dig kan vara att du inte tycker om att sitta med samma sak någon längre tid. Din uthållighet är
lägre och därför passar det dig nog bättre att kunna byta uppgifter när något blir lite motigt eller drar ut på
tiden.

Högst troligt är du ganska ivrig att påbörja nya uppgifter. Du trivs inte med att i hög grad behöva fördjupa dig i
saker eller hålla på med teknikaliteter som drar ut på tiden. Därför är du nog inte heller den som är bäst lämpad
att på ett grundligt sätt följa upp på saker och ting - där är det bättre att någon som har mer detaljkänsla tar
det ansvaret.

För det mesta letar du efter möjligheter och försöker tänka positivt, men ditt humör kan påverkas en del när
missöden och problem hopar sig och du inte hittar någon lösning.

Du ska helst ha ett jobb som ger dig intellektuell stimulans och erbjuder möjligheter att utvecklas i din roll - an‐
nars löper du risk att bli uttråkad.

Ditt samarbete och kommunikation:

I de allra flesta lägen är du vänskaplig och empatisk samt med en inställning att man ska ge folk en chans.
Men du kan också anta en något mer kylig attityd i situationer då du anser det mer lämpligt.

Ytterligare framgår att du sannolikt tillhör dem som är synliga på arbetsplatsen och du trivs när du kan diskute‐
ra idéer med dina kollegor. Det ska också nämnas att du kan vara en smula kritisk till saker du anser inte fun‐
gera och då får omgivningen reda på detta - dock kanske inte alltid på smidigaste sätt.

Du är mycket snabb och engagerad och en del kan nog tycka att du går lite för fort fram. Det är inte heller sä‐
kert att du alltid tänker på att vänta in andra.

Eftersom du är mycket spontan kanske det händer att andra uppfattar dig som lite impulsiv och oberäknelig i
vissa lägen, om du inte klart deklarerar vilka dina avsikter är i förväg.
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Personlig arbetsstil

I förhandlingar:

Det är tydligt att du kan föra en diskussion med beslutsamheten att få din vilja igenom. Du lägger tyngd bakom
orden och har lätt för att argumentera för din sak. Samtidigt verkar du fokusera mer på att hitta en bra lösning
än att du till varje pris måste få motparten över på din sida.

Du skulle antagligen tjäna på att ha lite mer tålamod och "is i magen", särskilt om du stöter på en motpart som
lägger ut texten och tar god tid på sig.

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

Hur du bör ledas:

Din chef kan med fördel tänka på följande saker för att anpassa sitt ledarskap efter ditt sätt att arbeta:

Man bör helst låta bli att kräva minutiös ordning och kontroll av dig, eftersom du måste anstränga dig en hel
del för att strukturera och organisera saker och ting på ett noggrant vis. Ditt intresse för pappersarbete och
liknande är inte stort.

Om du begår misstag tar du det på stort allvar och du kan i dessa lägen ha nytta av en chef som hjälper dig
att få distans och som peppar dig lite.

Din chef kan med fördel fråga hur du vill att han/hon ska förhålla sig i lägen då du skulle kunna känna dig
jagad, stressad eller irriterad. Vill du vara för dig själv? Behöver du prata, få stöd eller hur ska man agera på
bästa sätt?

Det kan vara värdefullt för din chef att ta reda på vilka krav och förväntningar du har på honom/henne och få
dig att veta huruvida han/hon kan leva upp till dessa.

Det finns tillfällen då du kan agera mer impulsivt än vad som är praktiskt och därför är det bra om du ber om
att få tydliga ramar att hålla dig inom.

Något av det värsta man kan göra mot dig, är att hänga över din axel och kontrollera det jobb du utför.
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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 inget direkt intresse av att fördjupa sig eller hålla på med detaljer. Vilka problem kan detta föra
med sig på en tjänst som kräver en del noggrannhet och grundlighet?

Detta är sannolikt inte någon utpräglad ordningsmänniska så här bör man ta reda på hur stor risken är att
hon inte kan leva upp till era krav på ordning och struktur.

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 hennes förmåga att planera tider, hålla deadlines och förbereda sig när så krävs?

3. Anser du att personen är lämpad till ett jobb där det är viktigt att hålla koll, vara noggrann och lämna ifrån sig
saker som så gott som alltid är korrekta?

4. I vilken utsträckning har hon begått onödiga misstag på grund av slarv?

5. Blir det lätt oordnat eller rörigt kring personen? I så fall, vilka har konsekvenserna varit?

6. Hur har det fungerat med eventuell avrapportering, dokumentation och att följa organisationens rutiner?
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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?

En del saker tyder på att personen inte alltid har ett stabilt humör och det kan vara klokt att ta reda på vad
det är som påverkar henne negativt.

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 hennes stressnivå.

Referensfrågor:
1. Blir hon stressad eller irriterad om andra talar om för henne vad hon ska göra? Hur agerar hon om detta

händer?

2. I vilken utsträckning blir personen stressad av att få kritik och negativ feedback? Hur yttrar det sig i så fall?
Hur bör man på bästa sätt bemöta henne i dessa lägen?

3. Har personen ibland varit på dåligt humör? Hur yttrade det sig i så fall?

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

5. Troligen behöver personen lugn och ro för att kunna koncentrera sig. Har du någon idé om hur det skulle
fungera om den möjligheten inte finns? Skulle det slita onödigt på henne?

6. Har hon en benägenhet att bli så hektisk att hon kan ha svårt att klara av att jobba metodiskt när så krävs?

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

8. Brukar personen alltid ha bråttom och jaga upp sig när saker inte sker i den höga takt som hon önskar?
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Referensguide

BESLUTSKARAKTÄR

Guidelines:
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.

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.

Referensfrågor:
1. Skulle du vilja påstå att den här personen är benägen att förhasta sig?

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

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 uppfattar du hennes prestationskrav på sig själv? Är hon nöjd med att prestera medelmåttigt eller vill

hon hellre utmärka sig som mycket duglig?

2. Hur ofta händer det att hon tappar motivationen och behöver lite peppning från omgivningen?

3. Hur är det med hennes egen motivation? Behöver hon ibland bli påmind om vad det är hon ska uträtta?
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Referensguide

ENERGI OCH HANDLINGSKRAFT

Guidelines:
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.

I resultatet finns indikationer på att personen inte är rädd för att ta en risk ibland. Stäm gärna av detta med
referenser och säkerställ även att hon inte är alltför riskbenägen.

Initiativförmågan ligger i en mellannivå - agerar hon tillräckligt eller är hon för avvaktande?

Referensfrågor:
1. Tror du att hon är för snabb och otålig för den här sortens uppgifter? Klarar hon av att jobba lugnt och syste‐

matiskt när så krävs?

2. Hur agerar hon när något oförutsett inträffar? Ber hon om hjälp, agerar på egen hand eller är hon mer passiv
och väntar in andra?

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

SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

Guidelines:
Har personen ett sätt att kommunicera på som är lämpligt för det här jobbet?

Gör en värdering kring om kandidatens förmåga att knyta kontakt med andra människor stämmer överens
med vad som krävs för befattningen.

Hur är det med kandidatens öppenhet? Vet man var man har henne?

Vad kan sägas vara karaktäristiskt för personen i samarbetssituationer? Kommer hennes sätt att vara att
passa in hos er?

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

2. Tror du att personen kommer till sin rätt i en roll där hon ofta ska hålla anföranden eller på annat sätt vara
den som allas blickar riktas mot?

3. Kan det finnas en risk för att hon har så stort behov av sociala kontakter att det går ut över arbetet?

4. Har det varit lätt eller svårt att göra personen nöjd med sin arbetssituation?

5. Vilken attityd har hon när det är något hon inte tycker är bra eller trivs med?

6. 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?

7. Vad tror du om personens förmåga att vara tydlig och ha viss pondus i relation till den här befattningen?

8. Hur är hennes förmåga att uppfatta situationer då hon eventuellt pratar mer än andra orkar lyssna?

YTTERLIGARE FRÅGESTÄLLNINGAR

Guidelines:
Det finns ett par saker i resultatet som kan tyda på att kandidaten har en något pressad situation. Det kan
vara av värde att ta reda på ifall det är tillfälligt och i vilken grad det eventuellt går ut över arbetsprestatio‐
nen.

Personen har ett relativt lågt värde på Självrealism. Det kan finnas olika anledningar till detta. Var god se i
JobMatch Talent-manualen eller fråga vår konsult i samband med återkopplingen.

Personen har ett relativt lågt värde på Svarsrealism. Det kan finnas olika anledningar till detta, var god se
sidan 46 i JobMatch Talent-manualen (under Verktyg i ditt JobMatchCenter) eller fråga vår konsult i sam‐
band med återkopplingen.

Referensfrågor:
1. I vilken grad skulle du vilja säga att kandidaten är medveten om sina egna begränsningar?

2. Finns det någon anledning att tro att personen kan ge sken av att klara av mer än hon faktisk gör?

3. Har det förekommit privata problem och har hon i så fall behövt extra hänsyn, stöttning och hjälp på grund
dessa?

4. Kan det vara så att personen för tillfället har en pressad situation? Hur har detta i så fall påverkat arbetet?

5. Om hon säger att hon klarar av något - stämmer det då med verkligheten?

6. Tror du det finns en risk att hon ogärna tillstår brister eller har svårt att erkänna att hon gjort fel?
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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.

70

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.

30

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

70

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.

90

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.

25

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.

20

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.

50

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.

10

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.

20

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

35

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.

75

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.

80
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