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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.
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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

Bestämd med vad du vill

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

Kommer gärna med idéer och
egna initiativ

Hög arbetsvillighet

Du är trägen och ihärdig

Trivs bäst med god framförhåll‐
ning

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

Tycker om att prata med andra

Öppen med dina åsikter

Du är medveten om dina egna fel
och brister

Begrundande

Vågar gå mot strömmen

Har förmågan att granska dig
själv med ett kritiskt öga

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

Utvecklingsområden

Bryr dig inte alltid om andra
människors känslor

Blir ibland dominant

Du trivs inte med plötsliga
händelser som omkullkastar din
planering

Andra kan ganska lätt såra dig
med hårda ord

Ibland kan det vara svårt att
entusiasmera dig

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

Om du inte har byggt rutiner för
ditt arbete finns risk att saker
ramlar mellan stolarna

Eftersom du inte alltid uttrycker
dig smidigt, riskerar du ibland att
stöta dig med andra

Du är ifrågasättande och kan
ibland förkasta saker utan
närmare granskning

Tendens att vara så ihärdig att du
inte inser när det är dags att ge
upp

Övrigt

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

Det faller sig naturligt för dig att
ta på dig ledarskapet i en grupp

Provar gärna nya vägar

Har behov av utmaningar

Du kan många gånger
argumentera hårt för att få andra
med dig

Du kan vara benägen att pressa
igenom din vilja utan att ta
särskilt stor hänsyn till andras
önskemål

Du anser det viktigare att uppnå
resultat än att göra andra nöjda

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

Fokuserar inte särskilt mycket på
det sociala, men kan vara
sällskaplig när så krävs

Kan hålla viss distans till andra,
tills förtroendet är på plats
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Personlig arbetsstil

GENERELLT ARBETSSÄTT:

Resultat‐
orienterad

Ledande Energisk Drivande

DETALJERAD UTVÄRDERING:

Först bör nämnas att ditt JobMatch-resultat tyder på att du för tillfället har en situation som utövar en del
press på dig. Detta kan ha som följd att du påverkas mer av motgångar än i vanliga fall.

Din arbetsstruktur och fokus:

Du är mycket mån om din planering och tycker antagligen det är skönt att själv kunna råda över din tid. Du upp‐
skattar troligen inte om andra ofta kommer med plötsliga och oförutsedda uppgifter som förstör din planering
eller medför att du måste släppa det du håller på med. På samma sätt brukar du respektera andra människors
tid och ser till att ge bästa möjliga framförhållning. Emellertid har du hög tolerans för oordnade och röriga mil‐
jöer och ibland kan du kanske prioritera ner ordningen och noggrannheten lite grann.

Du har ett långsiktigt tänkande och det tålamod som krävs för att jobba med sådant som kan ta lite tid eller
vara besvärligt att få färdigt eller genomföra.
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Personlig arbetsstil

Ditt stressmönster:

I de flesta situationer har du god självbehärskning och du klarar en del press innan du tappar ditt lugn utåt sett.
Men du kan känna av en viss stressnivå inom dig om du blir utsatt för kritik, påhopp eller om du blir ifrågasatt.
Sådant kan bita ganska hårt på dig, men det är inte säkert att du visar detta eller låter det gå ut över din omgiv‐
ning. Därför finns också en risk att man går på dig hårdare än vad som är konstruktivt, ifall man tolkar ditt lugn
som att du inte berörs av det som sägs.

Det finns några saker som kan ha en stressande inverkan på dig:

Hinder: Att saker dras i långbänk utan att det blir beslut eller agerande.

Bristande målfokus: Att du under lång tid måste trampa i samma spår utan att det finns några framtida mål
att rikta in din energi mot.

Om du ofta får höra att dina idéer och initiativ inte kommer att tillföra något - att medarbetare och chefer
konstant ställer sig negativa till dina förslag.

Om du har förslag till förbättringar som ingen tar till sig eller om det inte finns utrymme för dig att ta initiativ
och visa företagsamhet.

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

Din beslutskaraktär:

När det kommer till beslut är det troligt att du inriktar dig på att tänka till ordentligt och ta olika valmöjligheter
med i beräkningen. På samma gång vill du behandla en frågeställning rätt så snabbt eftersom du inte tycker
om när saker drar ut på tiden i onödan.

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 ytterligare aspekt är att du inför beslut också tänker på sådant som kan skapa svårigheter eller problem. En
fördel i många lägen och du slipper sannolikt bli överrumplad av oväntade hinder. Se bara till att du inte ham‐
nar i situationer där du resonerar i termer av "det går inte".

Du kan ibland tendera att hålla fast rätt så hårt vid dina egna synpunkter och du tar inte utan vidare in andras
betraktelsesätt, särskilt inte om de kolliderar med din egen uppfattning. Du riskerar kanske då att gå miste om
nya synsätt ifall någon ser något som du inte ser, något som kan bredda din bild.
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Personlig arbetsstil

Din dynamik och drivkraft:

Det är högst troligt att du har lätt för att känna dig motiverad och när du har ett jobb som passar dig går du in
för det med liv och lust. Du verkar kunna jobba snabbt och trivs med att ha mycket att göra. Det är viktigt för
dig att nå uppsatta mål och du är ambitiös, men utan att du direkt har ett behov av att utmärka dig eller klättra
ivrigt på karriärstegen.

En annan aspekt är att du gärna talar för din sak och det gör du med siktet inställt på att få igenom din vilja. Du
är inte den som backar undan om du stöter på motstånd och därför kan du också riskera att missa på att
känna in din omgivning och lyssna in hur andra ställer sig till det du vill göra.

Ditt samarbete och kommunikation:

Det är vanligen viktigt för dig att ha en öppen och fördomsfri inställning till andra. Men ibland kan du kanske
tycka det är skönt att slippa engagera dig i människor och relationer.

Du har förmågan att få andra att lyssna och du kan lägga en del auktoritet i din kommunikation. Faran här är
att du också har lätt för att hitta fel och att hänga upp dig på saker och ting. Du låter sannolikt omgivningen
veta om du är missnöjd med något och detta sker inte alltid på det mest diplomatiska sättet. Man vet dock var
man har dig, men du skulle nog tjäna på att lite oftare försöka se saker ur andras perspektiv.

Du prioriterar resultat före relation och om det behövs drar du dig inte för att vara mycket tydlig med dina krav.

Du vill ha saker på "ditt sätt" och du kan därför vara svår att övertyga. Du verkar hellre rådgöra med dig själv än
att du spontant resonerar dig fram till nya slutsatser tillsammans med andra.
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Personlig arbetsstil

I förhandlingar:

Du ser ut att vara mycket medveten om vad du vill uppnå när du går in i en förhandling och du har god nytta av
din tävlingsinstinkt. Det är sannolikt du som styr samtalet och driver det mot att motparten ska följa din linje.

Hur du bör ledas:

Det kan vara värt att tänka på följande för den som är din chef:

Ditt behov av utmaningar är stort och det är viktigt för dig att du har ett jobb som ger dig intellektuell stimu‐
lans.

Din chef kan gärna ta/få reda på hur du vill att andra ska bemöta dig om du skulle bli väldigt stressad, irrite‐
rad eller frustrerad. Vill du prata av dig, bli lämnad ifred eller hur vill du att man ska förhålla sig?

Du uppskattar inte att bli tvingad att vänta med något som ska göras.

Om du gör fel och får kritik kan du påverkas känslo- och humörmässigt. I dessa lägen tenderar du att bli väl‐
digt hård mot dig själv och kan behöva hjälp att få distans och gå vidare.

Det är av betydelse att du har möjlighet att planera och vara ute i god tid - därför bör din chef försöka att ge
dig framförhållning i möjligaste mån.

Det är en sporre för dig att få veta att ditt arbete uppskattas, så din chef kan med fördel ge dig positiv feed‐
back och uppmärksamma ditt jobb när du åstadkommit goda resultat.
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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:
Det är viktigt för personen att ha tid till förberedelser och han fokuserar mycket på att ha en fungerande pla‐
nering. Man bör undersöka om detta för med sig att han blir oflexibel eller förändringsovillig.

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
han inte kan leva upp till era krav på ordning och struktur.

Referensfrågor:
1. Finns det fog för att misstänka att personen har svårt att ställa om till nya saker och att flexibiliteten inte rik‐

tigt är på plats?

2. 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?

3. I vilken utsträckning har han begått onödiga misstag på grund av slarv?

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

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

STRESSMÖNSTER

Guidelines:
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 honom 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 hans stressnivå.

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

Referensfrågor:
1. Hur påverkas hans humör och stressnivå när saker kör ihop sig?

2. Något speciellt du vill nämna kring personens reaktionsmönster när något blir lite tufft eller stressigt?

3. Kan han låta andra "hålla i taktpinnen" utan att bli frustrerad eller stressad?

4. Är det något särskilt man behöver tänka på när det gäller att ge honom kritik eller negativ feedback?
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Referensguide

BESLUTSKARAKTÄR

Guidelines:
Resultatet tyder på att kandidaten är eftertänksam och mån om att ha ordentligt på fötterna inför beslut. Här
kan det vara bra att få veta att han verkligen har tålamodet att göra en grundlig analys inför viktiga beslut
samt också säkerställa att han inte tar onödigt lång tid på sig.

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. Vad är din uppfattning om personens förmåga att göra en grundlig och saklig analys inför sina ställningsta‐

ganden?

2. För den här tjänsten är det viktigt att ha en rätt så stark vilja. Klarar han av att driva sin linje och få andra
med sig på ett positivt sätt?

3. Om kandidaten nu är eftertänksam och omsorgsfull i sin beslutsprocess - händer det ibland att det går åt
alltför mycket tid innan han kommer fram till en slutsats?

4. Händer det att han avfärdar andra människors åsikter och synsätt på ett mindre trevligt sätt?

MOTIVATION OCH FRAMÅTANDA

Guidelines:
Det kan hända att den här personen har mer vana av att utöva inflytande och ta ansvar än vad denna tjänst
ger möjlighet till. Försök ta reda på om han kommer att vara tillräckligt motiverad på ett jobb som inte ger
honom lika stort handlingsutrymme som han kanske brukar ha.

Han ser ut att vara någorlunda ambitiös och villig att jobba efter målbilder. Men gå gärna vidare med detta
vid behov och undersök om han sporras av utmaningar och målbilder i tillräcklig grad.

Referensfrågor:
1. Med vilken inställning tacklar han problem? Finns det tecken på uppgivenhet eller ett pessimistiskt synsätt?

2. Kandidaten ser ut ha en hög arbetsmotivation och en god förmåga att jobba självständigt. Vad, om något, är
det som får honom att tappa motivationen?

3. Vilken sorts ansvar hade han när han jobbade hos er? Kan det bli så att han breder ut sig mer än vad som är
lämpligt om han nu får en mindre inflytelserik position?

4. Finns det något som tyder på att han är karriärist? I så fall, har det haft några negativa konsekvenser, exem‐
pelvis när det gäller samarbetet?

5. Är han öppen för att lära sig nya saker?
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Referensguide

ENERGI OCH HANDLINGSKRAFT

Guidelines:
Initiativförmågan ligger i en mellannivå - agerar han tillräckligt eller är han för avvaktande?

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 han inte är alltför riskbenägen.

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.

Referensfrågor:
1. När det gäller hans uppdrag och ansvarsområden - kan man lita på att han tar tag i saker och ting utan att

vänta på direktiv från någon annan?

2. Kan du beskriva personens behov av rörlighet och hans fysiska ork? Vilka typer av aktiviteter orkar han lätt
med och vilka typer av aktiviteter tror du är mer än vad han orkar med på sikt?

3. Finns det några situationer då han inte klarar av att hålla sitt intresse och engagemang vid liv? Vilka är i så
fall dessa?

4. Tror du att han kommer att känna sig otålig i situationer då han måste vänta in andra? Hur yttrar det sig i så
fall?
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Referensguide

SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION

Guidelines:
I vilken utsträckning lägger kandidaten fokus på de sociala kontakterna på arbetsplatsen eller med kun‐
der/klienter? Mer eller mindre än vad som är praktiskt?

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

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

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

Referensfrågor:
1. Vad är din erfarenhet av personens öppenhet och tydlighet när han ställer sig kritisk till något?

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

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

4. Har han svårt att sätta sig in i andras synsätt?

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

6. Finns det något särskilt vi skulle behöva veta om hans sociala kompetens?

7. Var skulle du placera honom på en skala mellan "tillbakadragen" och "utåtriktad"?

8. Kan man påstå att han emellanåt är lite väl dominant eller burdus med en benägenhet att köra över andra i
möten eller diskussioner?

9. Hur är hans uttryckssätt? Stöter han sig ofta med andra för att han är för rakt på?

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.

Referensfrågor:
1. Har det förekommit privata problem och har han i så fall behövt extra hänsyn, stöttning och hjälp på grund

dessa?

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

60

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

50

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.

45

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.

30

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.

35

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.

85

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.

35
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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.

40

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.

25

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

65

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.

50

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

35

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.

80

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

65

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.

40
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Ledarprofil

Denna profil ger en bild av vilken ledarstil som faller sig mest naturlig för dig i en ledande roll. Resultatet kan användas
både som inspiration till egen utveckling och i rekrytering för att se i vilken grad du matchar den ledarstil som organisa‐
tionen önskar.

Förvaltande
Fokuserar på att bygga upp och bibehålla fungerande organisationsstrukturer
och rutiner. Koncentrerar sitt ledarskap på förutsägbarhet och organisatorisk
stabilitet.

35

Strategisk
Leder utifrån strategisk planering och överväger alla aspekter innan en plan
eller ett projekt antas. Leder verksamheten in i en långsiktig strategisk
utveckling.

80

Stöttande
Är förtroendeingivande och får medarbetarna att känna sig trygga. Är
omtänksam, bryr sig om medarbetarnas välmående samt tar sig tid till att
lyssna på och hjälpa dem.

30

Igångsättande och innovativ
Hittar nya vägar och är hellre nytänkande och förändrar än värnar om
befintliga funktioner och processer.

65

Drivande och resultatinriktad
Driver på och får fart på projekt och aktiviteter. Är energisk och fungerar som
en motor i de olika processerna.

90

Krävande
Ställer krav på medarbetarna. Prioriterar resultat framför relation, värnar
mindre om samarbetsklimatet. Vågar vara impopulär om det behövs.

85

Relationsorienterad
Engagerar sig i medarbetarna och deras individuella mål och utveckling.
Banar väg för ett positivt samarbetsklimat med god kommunikation.

45

Auktoritär
Är principfast kring egna beslut och förväntar hörsamhet snarare än dialog.

80
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Sälj- och kundserviceprofil

Sälj- och kundserviceprofilen ger en bild av hur du använder dina talanger som säljare. Resultatet i sig självt är inte "bra" eller "dåligt",
utan bör vägas mot hur din roll som säljare ser ut. Genom att titta på områdena nedan kan du se var i försäljningsprocessen du har
dina styrkor och om det finns områden som du kan behöva utveckla. Använd Sälj- och kundserviceprofilen som ett verktyg att utveck‐
la ditt arbetssätt eller för att hitta den typ av säljjobb som bäst matchar dina talanger.

Generellt arbetssätt

Resultat‐
orienterad

Ledande Energisk Drivande

Primära säljstilar

I profilen finns fyra primära säljstilar, där ditt resultat ligger på en skala mellan 0 och 110. Har du ett högt värde tyder detta på att du
har få eller inga reservationer att använda denna säljstil. Ett lägre värde tyder på att du är mer restriktiv kring att agera enligt denna
säljstil. Det handlar alltså inte om ifall du klarar av det eller inte. Det är dock sannolikt att du tycker att de säljstilar med höga värden är
de mest motiverande.

Drivande
Du upplevs av dina kunder som en engagerad och energisk säljare som driver processen
mot ett avslut. Du bidrar med dynamik och målfokus, där kunden aktivt får hjälp att ta av‐
görande beslut.

80

Uppsökande
Säljer genom att aktivt hitta och starta nya uppdrag. Din styrka ligger i din energi och din
förmåga att administrera korta försäljningsprocesser där du snabbt kommer till avslut.

40

Relationsbyggande
Du säljer genom att lyssna på dina kunder och förstå deras behov. Du håller en tät kontakt
med kunderna och knyter starka band.

50

Strategisk
Du skapar resultat genom långsiktig och strategisk utveckling av kundrelationerna. Kun‐
den upplever god planering och framförhållning från din sida samt att du har ett gott tåla‐
mod och att de har en långsiktig leverantörsrelation med dig.

80
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Sälj- och kundserviceprofil

Säljaregenskaper

Här kan du se hur du ligger till på ett antal olika personliga egenskaper som är relaterade till försäljning. Ditt resultat ligger
på en skala mellan 0 och 110. Ett värde kan i sig självt inte vara ”bättre” än något annat och nivån kan endast värderas när
man sätter den i relation till kraven för en specifik säljarroll. Se Tolkningsguiden.

Struktur
Visar hur mycket du prioriterar att strukturera, organisera och förbereda ditt
försäljningsarbete.

50

Egenmotor
Visar din inre motor och hur lätt du har för att hålla dig själv motiverad utan att
behöva yttre faktorer.

70

Uthållighet
Här ser du din envishet i försäljningsprocessen och hur uthållig du är när du
stöter på motstånd.

80

Energi
Energi-indexet ger en indikation på hur mycket energi och ork du uppbringar
när du jobbar med olika uppgifter.

70

Prestationsbehov
Här ser du hur viktigt det är för dig att sträva mot maximal prestation och hur
hårt du driver dig själv.

90

Teamarbete
Visar hur mycket du trivs med att jobba i team för att lösa dina försäljnings‐
uppdrag.

50

Serviceinriktning
Visar hur mycket du fokuserar på att hjälpa och stötta dina kunder och se till
att de får bra service.

20

Genomslagskraft
Visar din beslutsamhet, din kommunikativa genomslagskraft och hur framträ‐
dande och tydlig du är i försäljningsprocessen och avslutet.

100
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Sälj- och kundserviceprofil

Tolkningsguide - Säljaregenskaper

I Tolkningsguiden hittar du information om de åtta personliga egenskaperna. Som du kan se finns det både för- och
nackdelar med höga respektive låga värden, men det är bara du och de som känner dig väl som vet i vilken grad för- och
nackdelarna är aktuella för dig. Det är vanligt att de negativa aspekterna av en egenskap framkommer vid stress och att de
positiva aspekterna i vanliga fall är de som faktiskt speglar dig. Använd denna guide som inspiration till hur du som säljare
kan utveckla dig i den riktning du önskar och tycker är mest optimal.

Struktur

50

Egenmotor

70

Uthållighet

80
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Du är ofta snabbt ute på banan och du behöver sällan spendera sär‐
skilt mycket tid på planering eller förberedelser. Du vill vara där saker
och ting händer och du fokuserar hellre på aktiv försäljning än på ad‐
ministration. Kunderna upplever dig som flexibel och du har lätt för att
anpassa dig till deras behov.

+ Du tänker långsiktigt och ser till att ha framförhållning i det du gör. Du
lägger vikt vid ett strukturerat och professionellt upplägg, där kunderna
upplever dig som väl förberedd. Du stressas inte heller av krav på att
rapportera, redovisa kvitton, sammanställa siffror och liknande.

Du kan vara något av en tidsoptimist och du ägnar inte alltid särskilt
mycket tid åt att förbereda dig. Du kan lätt komma efter med din admi‐
nistration och kan behöva anstränga dig för att ha överblick över alla
projekt. Försök skaffa dig fungerande rutiner, så att du frigör energi till
det du är bäst på.

− Det kan bli stressande för dig att hamna i situationer där du inte har
utrymme att förbereda dig ordentligt. Det kan också finnas risk för att
du ägnar mer tid åt att administrera och organisera ditt säljarbete än
vad som är praktiskt. Fundera eventuellt på hur du kan effektivisera
din administration.

Du är inte den som driver dig själv så hårt att det utgör en stressfaktor.
I stället har du förmågan att anpassa din inre energi till en balanserad
nivå med lång hållbarhet. Du kör sällan ditt eget race, utan jobbar hell‐
re i team där man gemensamt kan inspirera och motivera varandra.

+ Du är självgående, driver på dig själv och klarar motgångar utan att
tappa arbetslusten. Du håller dig motiverad av egen kraft och får din
energi genom att jobba intensivt och målinriktat.

Du trivs sällan med jobb som konstant kräver att man strävar efter att
ligga på topp. Du behöver ibland lite peppning från andra för motivatio‐
nens skull. Det kan ta ett tag innan du är tillbaka efter ett nederlag om
du saknar positiva människor omkring dig.

− Du bör vara uppmärksam på att du kan ha en tendens att driva dig
själv så hårt och prioritera arbetet så mycket att det kan bli en påfres‐
tande situation med risk för stress. Det kan också vara så att andra
upplever dig alltför fokuserad på det som rör dig och ditt.

Dina kunder kommer sannolikt inte att uppleva dig som onödigt påstri‐
dig – blir det inte som du vill så kan du backa tillfälligt för att senare
komma tillbaka med en ny infallsvinkel. Du känner dig mest effektiv
när du använder din tid på kunder som kan ge resultat här och nu.

+ En av dina talanger som säljare är att du sällan ger upp. Du kan jobba
med försäljnings- och beslutsprocesser som är långdragna och du
kämpar in i det sista för de uppdrag du tycker är viktiga. Kunderna
kommer att uppleva dig som en person som följer upp och inte glöm‐
mer dem.

Det finns risk för att du ibland ger upp alltför fort. Du kan förlora lite av
din motivation om en säljprocess blir långdragen eller besvärlig och
här kan du behöva se upp så att du inte faller på mållinjen. Tänk på
att när du är nära att ge upp så kan kunden mycket väl vara nära att ta
ett beslut.

− Din uthållighet kan föra med sig att du inte alltid inser när det är dags
att släppa taget och i stället ägna din tid och energi till att hitta nya
försäljningsmöjligheter. Var uppmärksam på vilka kunder och proces‐
ser du ska prioritera och lägg mer av din tid på dem som har störst
chans för att komma i mål.



Sälj- och kundserviceprofil

Energi

70

Prestationsbehov

90

Teamarbete

50
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Du har inte nödvändigtvis behov av att ständigt vara ute på kundbe‐
sök. Du har ett gott tålamod för att hjälpa, ge service, följa upp och
hålla en löpande kontakt. Dina kunder kommer att uppfatta dig som en
person som tar sig tid för dem och som låter bli att stressa dem
genom beslutsprocessen.

+ Du passar bra in i försäljningsprocesser där det hela tiden är mycket
som händer och där du har möjlighet att ofta besöka kunderna. Tids‐
press och tuffa deadlines kan till och med vara en motivationsfaktor
för dig, som ger dig möjlighet att använda din energi.

Din arbetsglädje kan påverkas negativt om du konstant jobbar under
tidspress och har krav på många kundbesök. Det kan också ta mycket
av din energi om du inte har utrymme att ägna varje kund den tid de
behöver.

− Du kan ibland ha svårt att ta det lugnt, eftersom du behöver få utlopp
för din höga energinivå. Det är bra om du ser till att kunderna inte upp‐
lever dig som hektisk och du behöver vara medveten om att bemöta
kunderna med tålamod, anpassa dig efter deras tempo och ge dem
den tid de behöver.

Som säljare är du prestigelös och har sällan några bekymmer med pre‐
stationsångest. Skulle du halka efter i din försäljning och få kritik för
detta, så har du oftast is i magen. Det är viktigare för dig att fokusera
på att skapa goda kundrelationer, framför att alltid vara bäst.

+ Det är viktigt för dig att hela tiden prestera på en hög nivå och att
åstadkomma bra försäljningsresultat, samtidigt som dina karriärmål är
en stark och betydande drivkraft för dig. Du är uppmärksam på hur
andra uppfattar dig och du strävar efter att vara nummer ett i det du
gör.

Du kan känna dig lite obekväm i en arbetsmiljö där det fokuseras myc‐
ket på vem som säljer mest. Ibland kan du dock behöva plocka fram
lite mer vinnarskalle, så att inte en affär går dig ur händerna i onödan.
Tänk eventuellt på att vara mer tydlig med att du faktiskt är engagerad
och målfokuserad.

− Du kan vara så angelägen om att visa framfötterna att du riskerar att
köra slut på dig själv. Om något går fel eller om du halkar efter i dina
säljsiffror kan du i värsta fall drabbas av prestationsångest. Tänk på
att inte vara så hård mot dig själv att du glömmer att vara nöjd med
det du åstadkommer.

Du är mycket medveten om att det är du själv som ansvarar för dina
resultat och du driver din försäljning på egen hand. Din vilja att komma
i mål är stark och du klarar av säljjobb som kräver att man får kämpa
hårt för nå dit man vill utan att nödvändigtvis få hjälp av andra.

+ Du har en stark känsla för att jobba i team och du kan på ett prestige‐
löst sätt ta hjälp av andra i din försäljning om du behöver det. Dina kol‐
legor ser dig som en förtroendeingivande lagspelare som gärna ställer
upp och delar med sig om det behövs.

Andra kan uppleva dig som en person som är något av en ensamspela‐
re som sätter jaget före laget. Det kan också finnas en risk att du tap‐
par försäljningsmöjligheter om du inte tar hjälp av andra eller lyssnar
in hur dina kollegor arbetar.

− Du kan eventuellt vara så mån om lagandan och teamet så att du sät‐
ter dina egna försäljningsresultat i andra rummet. Det kan också finnas
en risk att du inte trivs så bra i säljmiljöer som är starkt resultat- och
målinriktade, där man konstant måste ha ”vinnarskalle” och käm‐
paglöd.



Sälj- och kundserviceprofil

Serviceinriktning

20

Genomslagskraft

100
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Du fokuserar din energi på att skapa resultat och få order i hamn. Du
lägger inte för mycket tid på att kontakta kunder om du vet att det inte
ger något resultat just nu. För optimal effektivitet fungerar du bäst i en
säljarroll där du kan lämna över omhändertagandet av kunderna till
någon annan.

+ Dina kunder upplever dig som en person som månar om dem och som
tar sig tid att sätta sig in i deras behov och önskemål. Du är förstående
och noga med att kunderna skall vara nöjda samt att du gärna bryr dig
om dem även om de inte ska köpa något just för tillfället.

Det finns en viss risk för att kunderna upplever dig som alltför inställd
på att bara sälja och i värsta fall kan de känna sig överkörda och då
kan du missa möjligheten till återköp. Du kan nog vinna en del på att
intressera dig lite mer för kundens behov av service och hjälp.

− Som en mycket serviceinriktad säljare bör du tänka på att det finns
gränser för hur långt du ska sträcka dig i din hjälpsamhet. Det är själv‐
klart att kunden skall ha bra service, men var uppmärksam på att du
inte ger mer av din tid och ditt engagemang än vad som är rimligt.

Du har sannolikt en mjuk och smidig framtoning gentemot dina kunder
och du försöker att inte vara alltför styrande och kontrollerande i för‐
säljningsprocessen. Du vill absolut inte pressa kunderna till att köpa
något. Istället visar du respekt för deras invändningar och frågeställ‐
ningar.

+ Det faller sig naturligt för dig att vara den som håller i taktpinnen i sälj‐
processen. Du är orädd och har en stark vilja att komma i mål med din
försäljning. Kunderna uppfattar det som att du verkligen står för, och
menar det du säger, och att du på ett engagerat sätt hjälper dem att ta
beslut.

I försäljningssituationer där det krävs styrning mot avslut kan det
hända att du är ganska restriktiv med att ”ta kommandot” över kunden
och bryta mot din lite mjukare säljstil. Tänk på, att en alltför mjuk sälj‐
stil kan betyda att du inte driver kunden tillräckligt för att få försäljning‐
en i mål.

− Din starka vilja kan upplevas som att du inte ger kunderna tillräckligt
med utrymme till att fundera, med risk för att du kör över dem. För att
undvika att uppfattas som påstridig bör du se till att verkligen lyssna
in och förstå dina kunder och inte lägga mer press på dem än vad som
är passande.
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