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INLEDNING
Det här är din personliga WorkPlace Big Five Profile™-rapport. Med hjälp av den här rapporten och
med stöd av en certifierad WorkPlace Big Five Profile™-expert kan du lära dig om:
·

Dina naturliga sätt att vara och bete dig på jobbet, beskrivet via Big Five-modellen. Big Five är
det mest pålitliga verktyget för att beskriva personligheter.

·

Hur du bäst drar nytta av resultaten för att organisera ditt jobb, öka din produktivitet, bli
medveten om dig själv i interaktioner med andra och för att öka din tillfredsställelse på
jobbet.

Personligheten har betydelse
Personligheten är en naturlig utgångspunkt då du vill förstå vem du
är i jobbsammanhang. Din personlighet säger mycket om hur du tar
dig an arbetet, hur du förhåller dig till dina kolleger och vad du
tilltalas av.
Vi tycker alla att vissa uppgifter ger oss mer energi, medan andra
gör oss oinspirerade och utmattade. Och det som fungerar för dig
behöver inte alls fungera för andra. Din rapport kommer att hjälpa
dig identifiera vilka kontexter och aktiviteter som passar dig bäst, så
att du kan uppnå dina karriärmål, förstå andra och få större
inflytande på arbetsplatsen.
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Kontexten har betydelse
Dina WorkPlace Big Five Profil™-resultat för huvudegenskaperna
och de 23 underegenskaperna baserar sig på dina svar i
frågeformuläret, och placerar in dig på ett kontinuum för varje
egenskap i förhållande till andra personer i din normgrupp.
Kunskap om hur flexibla dina personlighetsdrag är ger en djupare
förståelse. Variansen kan indikera var din bekvämlighetszon finns i
olika situationer. Du kan till exempel ha ett behov av att prestera
extra bra i sådana projekt som du tycker är intressanta och viktiga
Det finns tre indikatorer för egenskapsvarians:
1

2
1

3
2

KONSEKVENT

SITUATIONSBUNDET

FLEXIBEL

Din bekvämlighetszon
är samma oberoende av
situation.

Din bekvämlighetszon
varierar en del
beroende på situation.

Din bekvämlighetszon
är mycket flexibel.

HUR ANVÄNDA DENNA RAPPORT
Gå igenom resultaten tillsammans med en certifierad WorkPlace Big
Five Profile-expert för att lära dig hur du ska tolka resultaten korrekt.
Använd frågorna och verktygen i avsnittet Tolkning för att förstå hur
du kan tillämpa informationen i ditt professionella liv. Reflektera
över hur denna information speglar dig på jobbet. Gör anteckningar
och ställ frågor längs med.
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N REAKTIONSKÄNSLIGHET
TILL VILKEN GRAD VI REAGERAR PÅ STRESS
TÅLIG (N-)

60
MOTTAGLIG (N=)

KÄNSLIG (N+)

KÄNSLIG: Tenderar att reagera på ett alert, delaktigt, uppmärksamt eller engagerat sätt. Kan uppleva stress på
arbetsplatsen mer än andra och agerar ofta som gruppens samvete. Kan ta ansvar för problem som orsakats av andra. Kan
under stress uppfattas som nervös eller orolig.

N
E EXTROVERSION
TILL VILKEN GRAD VI TOLERERAR SENSORISK STIMULANS FRÅN PERSONER/SITUATIONER
14

INTROVERT (E-)

AMBIVERT (E=)

EXTROVERT (E+)

INTROVERT: Föredrar att arbeta ensam. Är vanligen tyst och tillbakadragen och föredrar kanske att skriva framför att
prata. Får mera energi av att jobba ensam än av grupparbete. Kan uppfattas av andra som reserverad eller svårtolkad.
Föredrar en arbetsmiljö med mycket lite sensorisk stimulans och som inte är i händelsernas centrum.

ORIGINALITET
O
E TILL
VILKEN GRAD VI ÄR ÖPPNA FÖR NYA ERFARENHETER/NYA SÄTT ATT GÖRA SAKER
21

FÖRVALTARE (O-)

SANSAD (O=)

UTFORSKARE (O+)

FÖRVALTARE: Brukar vara jordnära och leva i nuet. Tar sig an jobbet praktiskt, taktiskt och effektivt. Är bekväm med
repetitiva uppgifter på jobbet. Har sannolikt expertkunskap om en arbetsuppgift eller ett ämne. Kan anses vara trångsynt
eller fast i sitt eget sätt att göra saker. Föredrar välbeprövade, traditionella metoder.

ANPASSNING
A TILL
O
VILKEN GRAD VI ANPASSAR OSS TILL ANDRA
UTMANARE (A-)

63
FÖRHANDLARE (A=)

ANPASSNINGSBAR (A+)

ANPASSNINGSBAR: Tenderar att relatera till andras auktoritet genom att vara tolerant, trevlig och accepterande. Böjer sig
ofta för andras vilja och ses som hjälpsam och anpassningsbar, som någon som försöker sprida harmoni och som en
lagspelare. Låter vanligen andra "vinna" eller ha rätt. Kan ibland uppfattas som undergiven, konflikträdd eller principlös
(eftersom man inte står på sig).

A
C MÅLFOKUSERING
TILL VILKEN GRAD VI ÄR MÅLINRIKTADE
14

FLEXIBEL (C-)

BALANSERAD (C=)

FOKUSERAD (C+)

FLEXIBEL: Tenderar att betrakta mål med en avslappnad, spontan och flexibel attityd. Får energi av att byta mellan olika
uppgifter, vara involverad i många projekt och ha flera mål samtidigt. Kan vara en som prokrastinerar. Kan tidvis anses ta
lätt på ansvarsområdena och vara mindre produktiv än andra. Kan å andra sidan anses vara någon som är bra på att hålla
flera bollar i luften samtidigt.
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N

REAKTIONSKÄNSLIGHET
TILL VILKEN GRAD VI REAGERAR PÅ STRESS

60
TÅLIG (N-)

MOTTAGLIG (N=)

KÄNSLIG (N+)

TÅLIG
Tenderar att hantera stressiga situationer på arbetsplatsen på ett lugnt, stabilt och sakligt sätt.
Vanligtvis stressfri, klarar sig bra även när stress uppstår. Riktar snabbt in sig på problemlösning och
arbetar på ett rationellt, analytiskt sätt. Kan uppfattas som alltför avslappnad och nonchalant. Kan
misstolka eller bortse från kritiska problem och undvika att ta stressiga situationer på tillräckligt stort
allvar.
MOTTAGLIG
Brukar normalt vara lugn, trygg och stabil. Ibland kan överraskningar, press, svåra situationer eller
stressande förhållanden leda till en viss oro, ilska, missmod eller andra stressreaktioner. Klarar ganska
bra av att hantera stress på arbetsplatsen.

KÄNSLIG
Tenderar att reagera på ett alert, delaktigt, uppmärksamt eller engagerat sätt. Kan uppleva stress
på arbetsplatsen mer än andra och agerar ofta som gruppens samvete. Kan ta ansvar för problem
som orsakats av andra. Kan under stress uppfattas som nervös eller orolig.
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N1: ORO
Mängden oro vi upplever
LITEN ORO: Vid gott mod för det mesta

23
Du både känner dig och ger intrycket av att vara lugn och samlad nästan jämt. Dina kolleger känner dig
antagligen som någon som lugnt väntar in resultaten och som inte oroar sig.

N2: INTENSITET
Hur ofta vi upplever ilska
HÖG INTENSITET: Hett temperament

84
Personer med dina resultat känner sig ofta arga och passionerade och sannolikheten att de visar dessa känslor är
större än för 65 % av den arbetande befolkningen. Tendensen kommer antagligen fram då du upplever ett behov
av att försvara en situation eller en grupp, lyfta fram orättvisor eller då du vill försäkra dig om att någon tar
ansvar.

N3: TOLKNING
Hur vi tolkar situationer
STOR SITUATIONSTOLKNING: Mindre optimistisk

60
Du tenderar ha en speciell förmåga att uppfatta vad som kan gå fel, vilket kan vara en tillgång i situationer som
kräver försiktighet, skepticism och att man inte tror för mycket om sig själv. Denna mer pessimistiska syn kan vara
till hjälp i situationer då det är viktigt med precision och då insatserna är höga.

N4: ÅTERHÄMTNINGSTID
Den tid vi behöver för att komma över stress
LÅNG ÅTERHÄMTNING: Längre återhämtningstid

71
Då ett bakslag eller en kris är över tar det mera tid och ansträngning för dig att behandla dina känslor och gå
vidare än för största delen av den arbetsföra befolkningen. Du hittar sannolikt lösningar på problem för att
undvika liknande krissituationer framöver. Du behöver motion, tid för dig själv eller någon annan aktivitet,
inklusive ledigt från jobbet, för att kunna tänka på annat och inte vara så stressad.
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E

EXTROVERSION
TILL VILKEN GRAD VI TOLERERAR SENSORISK STIMULANS FRÅN
PERSONER/SITUATIONER

14
INTROVERT (E-)

AMBIVERT (E=)

EXTROVERT (E+)

INTROVERT
Föredrar att arbeta ensam. Är vanligen tyst och tillbakadragen och föredrar kanske att skriva
framför att prata. Får mera energi av att jobba ensam än av grupparbete. Kan uppfattas av andra
som reserverad eller svårtolkad. Föredrar en arbetsmiljö med mycket lite sensorisk stimulans och
som inte är i händelsernas centrum.
AMBIVERT
Tenderar att ha lätt för att växla mellan att arbeta ensam och att arbeta tillsammans med andra
människor. Upplever att för mycket arbete på någotdera sättet är otillfredsställande. Klarar av en
måttlig nivå av sensorisk stimulans från arbetsmiljön. På grund av detta medelläge kan personerna
upplevas som introverta av extroverta personer eller som extroverta av introverta medarbetare.

EXTROVERT
Föredrar att vara bland andra människor och delta i aktiviteter. Naturligt pratsam, entusiastisk,
sällskaplig, varm och tillitsfull. Kan bli den formella eller informella ledaren i en arbetsgrupp.
Vanligtvis bekväm med mycket sensorisk stimulans och möten. Kan uppfattas som alltför pratsam.
Kan också sakna förmåga att lyssna på andra på grund av tendensen att dominera diskussioner.
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E1: ÖPPENHET
Hur öppet vi visar våra känslor
GANSKA ÖPPNA: Visar sina känslor i någon mån

46
Du brukar ibland småprata med dina kolleger och du har några nära relationer på jobbet. Vanligen visar du mer
värme och entusiasm mot en del kolleger än mot andra.

E2: SÄLLSKAPLIGHET
Till vilken grad vi uppskattar att vara tillsammans med andra
LÅG SÄLLSKAPLIGHET: Föredrar att jobba ensam

31
Vanligtvis får du energi av att jobba ensam. Det är inte så att du inte tycker om andra människor, men dina
batterier töms snabbt om du jobbar tillsammans med andra. Personer med dina resultat föredrar ofta skriftlig
kommunikation. Det är osannolikt att du tar initiativ till möten eller konferenser.

E3: ENERGINIVÅ
Behov av att röra på sig
LÅG ENERGINIVÅ: Föredrar att vara stilla eller på ett ställe

19
Du dras till arbeten som är stillasittande och stationära, såsom skrivbordsjobb. Det är sannolikt att du hålls på ett
ställe under en längre tid, utan ett behov av att vara ute och röra på dig. Låg fysisk aktivitetsnivå är inte kopplad
till låg mental energinivå.

E4: LEDNING
I vilken utsträckning vi vill leda andra
LITEN LEDNING: Föredrar att vara oberoende av andra

34
Din känsla för självständighet gör dig motvillig till ledarskapsroller, där du måste ta ansvar för att leda andra
personers jobb.

8
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E5: TILLIT TILL ANDRA
Hur lätt vi tror på andra människor
LITEN TILLIT TILL ANDRA: Är skeptisk till andra

26
När dina medarbetare förbinder sig till något, lovar något eller gör andra överenskommelser brukar du vara
reserverad och skeptisk. Du kräver antagligen tillräcklig uppföljning för att försäkra dig om att löftena hålls.

E6: TAKTFULLHET
Hur taktfulla vi är då vi talar
LITEN TAKTFULLHET: Pratar utan särskild hänsyn till konsekvenserna

2
Du brukar säga saker rakt ut och föredrar ett objektivt, klart språk hellre än att linda in saker eller försköna dem. I
bästa fall upplevs du som ärlig, rättfram och direkt, och i värsta fall som burdus och frän.

9
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E
O

ORIGINALITET
TILL VILKEN GRAD VI ÄR ÖPPNA FÖR NYA ERFARENHETER/NYA
SÄTT ATT GÖRA SAKER

21
FÖRVALTARE (O-)

SANSAD (O=)

UTFORSKARE (O+)

FÖRVALTARE
Brukar vara jordnära och leva i nuet. Tar sig an jobbet praktiskt, taktiskt och effektivt. Är bekväm
med repetitiva uppgifter på jobbet. Har sannolikt expertkunskap om en arbetsuppgift eller ett
ämne. Kan anses vara trångsynt eller fast i sitt eget sätt att göra saker. Föredrar välbeprövade,
traditionella metoder.
SANSAD
Brukar vara moderat och något jordnära, men kan överväga nya tillvägagångssätt, ifall det finns
övertygande argument. Vanligen inte känd för kreativitet eller nyfikenhet, men ibland kommer de
upp till ytan. Kan ta till sig och utvecka en god idé från någon annan. Uppskattar både innovation och
effektivitet, bara de inte går till överdrift.

UTFORSKARE
Har sannolikt många olika intressen. Gillar ny teknik och strategiska idéer. Söker nya upplevelser och
tänker på framtiden. Kan beskriva sig själv som någon som tänker strategiskt, är kreativ, fantasirik och
artistisk. Brukar ha lätt för att lära sig och njuter av teorier och koncept. Kan uppfattas som opraktisk
och lätt uttråkad

10
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O1: FANTASI
Till vilken grad vi hittar på planer och idéer
LITEN FANTASI: Genomför planer

25
Då du tar dig an dina dagliga uppgifter brukar du naturligt fokusera på nuet och endast sällan låter du fantasin
flöda. Du får troligen mycket energi av att göra och implementera saker, medan du blir trött av att vara kreativ
och försöka hitta på nya idéer.

O2: KOMPLEXITET
Till vilken grad vi gör saker komplexa
LÅG KOMPLEXITET: Föredrar enkelhet

12
Du föredrar starkt enkla lösningar och direkta tillvägagångssätt. Du fokuserar troligen på ett eller två områden och
du brukar skaffa dig djup kunskap inom dessa områden, hellre än att utforska ett brett fält av olika ämnen.

O3: FÖRÄNDRING

Hur lätt vi accepterar förändring
GANSKA MYCKET FÖRÄNDRING: Kan till viss del acceptera förändring

51
Du uppskattar det nya och annorlunda i vissa domäner och föredrar det bekanta i andra. Du växlar mellan att
uppskatta innovationer och att föredra det välbeprövade, beroende på typen av förändring, situationen och dess
betydelse för dig.

11
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O
A

ANPASSNING
TILL VILKEN GRAD VI ANPASSAR OSS TILL ANDRA

63
UTMANARE (A-)

FÖRHANDLARE (A=)

ANPASSNINGSBAR (A+)

UTMANARE
Tenderar att relatera till andra genom att vara uttrycksfull, tuff, envis eller tävlingsinriktad. Tänker ofta
självständigt och ställer tuffa frågor för att skydda sina egna intressen och för att säkert ha rätt eller
vinna. Accepterar kanske inte information utan att kolla upp den. Kan uppfattas som fientlig,
självcentrerad, tjurskallig eller som att inte vara en lagspelare.
FÖRHANDLARE
Tenderar att växla mellan tävlings- och samarbetssituationer ganska lätt och förespråkar oftast en
"win-win"-strategi. Har en stark egen identitet, varken beroende eller oberoende. Jobbar bra både i
grupp och självständigt. Kan i värsta fall betraktas som kluven i försöken att hitta
kompromisslösningar mellan motsatta åsikter.

ANPASSNINGSBAR
Tenderar att relatera till andras auktoritet genom att vara tolerant, trevlig och accepterande. Böjer
sig ofta för andras vilja och ses som hjälpsam och anpassningsbar, som någon som försöker sprida
harmoni och som en lagspelare. Låter vanligen andra "vinna" eller ha rätt. Kan ibland uppfattas
som undergiven, konflikträdd eller principlös (eftersom man inte står på sig).
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A1: ANPASSNING
Till vilken grad vi gör oss besvär för andra
STORT FOKUS PÅ ANDRAS BEHOV: Mer intresserad av andras behov

74
Det är mycket sannolikt att du prioriterar andras jobbagenda och behov framför dina egna. Ibland lägger du
antagligen din egen agenda och dina egna prioriteringar åt sidan så att du kan fokusera på kollegernas. Ditt
beteende i sådana fall kan bero på omsorg, en vilja att vara hjälpsam eller för att du tror att andas jobbehov är i
linje med de generella affärsmålen.

A2: ENIGHET
Vår drivkraft vid konflikter
MEDELSTOR ENIGHET: Vill hitta lösningar

52
Du brukar anpassa din inställning till konflikter, tävlingar och debatter utgående från situationen. Du tycker att det
är nödvändigt eller naturligt att vara övertygande, debattera ett ämne eller vinna ibland, medan du andra gånger
drivs av ett behov att bevara harmonin och ta en ståndpunkt som är mer medgörlig.

A3: ÖDMJUKHET
Till vilken grad vi önskar få erkännande
MEDELSTOR ÖDMJUKHET: Tycker om viss bekräftelse

52
När erkänsla och beröm delas ut är sannolikheten lika stor att du känner dig bekväm som att du känner dig
obekväm. I några situationer tar du gärna emot erkänsla men i andra är du ödmjuk och hänvisar till andra som
förtjänar lika mycket eller mer erkänsla.

A4: ÅTERHÅLLSAMHET
Till vilken grad vi uttrycker våra åsikter
STOR ÅTERHÅLLSAMHET: Håller sina åsikter för sig själv

56
Du håller sannolikt starka känslor och åsikter för dig själv. Du kan känna dig trygg nog att uttrycka dina åsikter i
vissa sammanhang, men i vanliga fall brukar du hålla inne med dem. Du är vanligen obekväm med att tala
offentligt, och känner att du behöver förbereda dig mycket.

13
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A
C

MÅLFOKUSERING
TILL VILKEN GRAD VI ÄR MÅLINRIKTADE

14
FLEXIBEL (C-)

BALANSERAD (C=)

FOKUSERAD (C+)

FLEXIBEL
Tenderar att betrakta mål med en avslappnad, spontan och flexibel attityd. Får energi av att byta
mellan olika uppgifter, vara involverad i många projekt och ha flera mål samtidigt. Kan vara en som
prokrastinerar. Kan tidvis anses ta lätt på ansvarsområdena och vara mindre produktiv än andra.
Kan å andra sidan anses vara någon som är bra på att hålla flera bollar i luften samtidigt.

BALANSERAD
Klarar både av att fokusera på en sak i taget och att byta spår. Är antagligen mer ambitiös än någon
som är "flexibel", men vill antagligen koppla av mer än någon som är "fokuserad". Kan ibland släppa
fokuset för något spontant avbrott.

FOKUSERAD
Brukar jobba mot sina mål på ett flitigt, disciplinerat och pålitligt sätt. Får mest energi av att jobba
med linjära, sekventiella uppgifter. Har ett starkt behov av att prestera, och är förberedd och
organiserad. Reserverar tid för att uppnå uppsatta mål. Kan i sin mest extrema form bli uppfattad
som en arbetsnarkoman, som jobbar tvångsmässigt, pedantiskt och oflexibelt.

14
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C1: PERFEKTIONISM
Till vilken grad vi strävar efter perfektionism
LITEN PERFEKTIONISM: Litet behov att ständigt förbättra eller finslipa

30
Du är vanligen väldigt bekväm med resultat som inte är helt perfekta och tycker att tillräckligt bra räcker.
Perfektion är sannolikt ett ouppnåeligt mål för dig. I stället fokuserar du på mängden arbete du gör.

C2: ORDNING

Till vilken grad vi håller ordning
LITEN ORDNING: Bekväm med lite ordning

32
Du har låg prioritet på att hålla ditt skrivbord snyggt och organiserat. Det är inte naturligt för personer med dina
resultat att vara välorganiserad, även om du kan göra en ansträngning då det behövs. Det krävs extra
ansträngning för dig att hålla ordning på de viktigaste delarna av ditt arbetsliv.

C3: DRIVKRAFT

Hur stort behov vi har av att prestera
LITEN DRIVKRAFT: Nöjd med nuvarande prestationsnivå

14
Din naturliga tendens är att leva ditt liv utgående från dina roller och inte dina mål. Det här betyder att även om
du kan njuta av att bli riktigt bra på det du gör, så är det inte lika viktigt för dig att få hög status på jobbet.

C4: KONCENTRATION
Hur länge vi orkar koncentrera oss
MEDELHÖG KONCENTRATION: Kan växla mellan arbetsuppgifter

46
Din koncentrationsförmåga tycks vara beroende av uppgiften, situationen och dina prioriteringar. Du balanserar
mellan koncentration och distraktion så att du koncentrerar dig bra under längre perioder och hoppar mellan
uppgifter under andra perioder.
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C5: PLANERING
Hur mycket vi behöver planera
LITE PLANERING: Agerar mer spontant

12
Du verkar planera mindre än den stora majoriteten av den arbetsföra befolkningen. Du föredrar att få vara fri att
prioritera i stunden, hellre än att följa strukturerade arbetslistor eller projektplaner. Du är också redo att avvika
från en plan som inte tycks fungera.

C6: SINNE FÖR DETALJER
Vår tolerans för att hantera detaljer
LITET SINNE FÖR DETALJER: Uppmärksam på detaljer

17
Du föredrar att jobba på en teoretisk nivå och med den stora bilden, och tycker det är tungt att behöva lägga ner
överdrivet mycket tid på detaljer. Du får energi av att se på situationen som en helhet och hänskjuter detaljerna till
andra.

16
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N REAKTIONSKÄNSLIGHET

60

TÅLIG (N-)

N1: ORO
N2: INTENSITET
N3: TOLKNING
N4: ÅTERHÄMTNINGSTID

E EXTROVERSION

MOTTAGLIG (N=)

23

Kan ibland vara bekymrad

Vid gott mod för det mesta
Vanligtvis lugn

Ibland upprörd

Mer optimistisk

Realistiska tolkningar

E2: SÄLLSKAPLIGHET
E3: ENERGINIVÅ
E4: LEDNING
E5: TILLIT TILL ANDRA

84

Hett temperament

60

71

Längre återhämtningstid

Är återhållsam med att visa sina känslor

AMBIVERT (E=)

46

31

EXTROVERT (E+)

Visar sina känslor i någon mån
Söker sig ibland till andra

Föredrar att jobba ensam

19

Visar öppet sina känslor
Föredrar att arbeta med andra

Håller en moderat aktivitetsnivå

Föredrar att vara stilla eller på ett ställe

34

Accepterar ett visst ansvar för andra

Föredrar att vara oberoende av andra

26

Föredrar att vara fysiskt aktiv
Tycker om att ha ansvar för att leda andra

Litar i viss mån på andra

Är skeptisk till andra

Litar fullt på andra

Är ganska försiktig med ordvalen

Väljer noggrant de rätta orden

21
FÖRVALTARE (O-)

O1: FANTASI
O2: KOMPLEXITET
O3: FÖRÄNDRING

SANSAD (O=)

25

UTFORSKARE (O+)

Gör upp planer och genomför dem i lika hö...

Genomför planer

12

Utvecklar nya planer och idéer

Balans mellan enkelhet och komplexitet

Föredrar enkelhet

51

Kan till viss del acceptera förändring

Vill hålla kvar befintliga metoder

Föredrar komplexitet
Uppskattar förändringar och innovationer

A ANPASSNING

63
UTMANARE (A-)

A1: ANPASSNING
A2: ENIGHET
A3: ÖDMJUKHET
A4: ÅTERHÅLLSAMHET

C MÅLFOKUSERING

FÖRHANDLARE (A=)
Intresserad av både andras och egna behov

Mer intresserad av egna behov

Vill hitta lösningar

Välkomnar debatt

C1: PERFEKTIONISM
C2: ORDNING
C3: DRIVKRAFT
C4: KONCENTRATION
C5: PLANERING
C6: SINNE FÖR DETALJER

ANPASSNINGSBAR (A+)

74

Mer intresserad av andras behov

52

Eftersträvar harmoni

52

Tycker om viss bekräftelse

Vill ha bekräftelse

Uttrycker ibland sin åsikt

Uttrycker vanligen sin åsikt

Obekväm med bekräftelse

56

Håller sina åsikter för sig själv

14
FLEXIBEL (C-)

17

Mindre optimistisk

14

E6: TAKTFULLHET 2Pratar utan särskild hänsyn till konsekvense...

O ORIGINALITET

Ofta orolig

Måttlig återhämtningstid

Snabb återhämtningstid

INTROVERT (E-)

E1: ÖPPENHET

KÄNSLIG (N+)

BALANSERAD (C=)

30

Litet behov att ständigt förbättra eller finsli...

32

Upprätthåller en viss ordning

Bekväm med lite ordning

14

Nöjd med nuvarande prestationsnivå
Växlar lätt mellan pågående uppgifter

12

Agerar mer spontant

17

Uppmärksam på detaljer
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Sporadiskt behov att förbättra eller finslipa

46

FOKUSERAD (C+)
Kontinuerligt behov att förbättra eller finsli...
Håller allt välordnat

Behöver en lite högre prestationsnivå

Strävar efter en ännu högre prestationsnivå

Kan växla mellan arbetsuppgifter

Föredrar att slutföra en uppgift innan man...

Planerar i viss mån
Fokuserar på detaljer om det behövs

Gör upp planer för allt
Föredrar ett brett perspektiv och skyr detalj...
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TOLKNING
Nu då du har gått igenom din WorkPlace Big Five Profile™-rapport är det dags
att reflektera över insikterna och tolka vad detta betyder för ditt jobb.
Din personlighet formar din kommunikationsstil, din optimala karriärstig och
dina jobbpreferenser; det handlar om skillnaden mellan energigivande
framgångar och utmattande stress på jobbet. Men såsom med många andra
saker, är personligheten varken svart eller vit, bra eller dålig. Snarare medför
varje aspekt av din personlighet både möjligheter och utmaningar. Då du
respekterar och uppskattar både din egen och andras olika personligheter,
kommer det till nytta på jobbet.

Varför?
Om du sammanför dina naturliga preferenser med din karriär kommer du att ha energi för att lyckas
dag ut och dag in, år ut och år in. Det kräver alltid en viss ansträngning att prestera på jobbet, men i
ett uppdrag som passar din personlighet slipper du belastas ytterligare av verksamhet som ligger
utanför din bekvämlighetszon. På det sättet kan du bättre upprätthålla din motivation och ditt
välmående på längre sikt.

Hjälp eller hinder?
Vissa aspekter av din personlighet passar bra för vissa roller eller uppgifter,
medan andra aspekter inte gör det. Det här betyder att samma egenskap som
kan hjälpa dig i en viss situation, kan hindra dig i en annan. Exempelvis
kommer en person med höga poäng på koncentration (C4) att lysa då hen
jobbar med projekt med täta deadliner. Samma drag kan dock hindra
personen då det handlar om konkurrerande prioriteringar som kräver att man
skiftar fokus hela tiden. Det är viktigt att förstå att personlighetsanpassning
inte är ett mått på prestation. Det är snarare ett mått på den energi ett visst
personlighetsdrag medför till specifika uppgifter eller roller på jobbet.

18
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Reflektera över följande:
Vilken av dina underegenskaper kan hjälpa dig mest i ditt arbete och hur?
Poäng för underegenskap

Hur denna underegenskap hjälper dig i ditt arbete

Vilken av dina underegenskaper kan potentiellt hindra dig i ditt arbete och hur?
Poäng för underegenskap

Hur denna underegenskap hindrar dig i ditt jobb

Vad ger dig energi?
Dina resultat för varje egenskap kan ge en bild av hur vissa situationer
påverkar dig och vad som stjäl energi av dig. Då du når din egen gräns, börjar
du känna dig trött och tömd på energi. Andra situationer laddar dig och ger
dig energi.
Känns till exempel tanken på en stor fest, med massor med nya människor,
hög musik och dans till sent på natten, som något kul eller något du skulle
vilja undvika? Genom att se på dina resultat kunde man antagligen förutspå
svaret.
Genom att förstå det här och hur resultaten för WorkPlace Big Five Profile-egenskaperna hänger
ihop med dina energinivåer kommer du att kunna göra klokare val från första början. Det kommer
också att hjälpa dig anpassa det du gör för att bättre klara av alla de krav som vi alla möter på
jobbet.

19
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Tänk på hur energin och personlighetsdragen hänger ihop. Reflektera sedan över dina
huvudegenskaper och om du tycker att vissa beteenden eller situationer ger eller tar energi.
Medvetenheten om hur dessa aktiviteter samverkar med din unika personlighet kan hjälpa dig att
skapa enkla, men kraftfulla individuella strategier för att hantera dina energinivåer.
Exempelvis kan personer med låga poäng på sällskaplighet (E2) tycka att möten tar energi. De kan
därför välja att bunta ihop möten till en viss del av dagen, för att få ha resten av dagen fri för eget
arbete, vilket ger mer energi. Alternativt kan du välja att placera möten runt stunder av eget arbete
för att få tanka energi under hela dagen.
Den specifika lösningen är inte det viktiga, utan att du förstår att du medvetet kan planera dina
aktiviteter för att maximera energinivåerna och öka sannolikheten att du lyckas och blir tillfredsställd.

Reflektera över följande:
Vilken av dina egenskaper ger dig mest energi i din nuvarande roll och hur?
Poäng för underegenskap

Hur denna underegenskap ger dig energi i ditt jobb

Vilken av dina egenskaper stjäl mest energi i din nuvarande roll och hur?
Poäng för underegenskap

20

Hur denna underegenskap stjäl din energi i ditt jobb
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I förhållande till andra
Nu ska vi byta perspektiv från dig själv till dina interaktioner med andra
på jobbet. Då du har liknande resultat som en kollega kan det lätta på
din stress. Ifall exempelvis både du och din kollega har höga poäng på
perfektionism (C1), så kan du känna att du kan lita på att hen ska tänka
igenom alla detaljer i ett viktigt projekt. Samma egenskap kan dock
skapa spänning mellan er, ifall ni fokuserar på olika eller konkurrerande
detaljer.
Olika resultat kan också skapa konflikter eller missförstånd. I samma exempel, om du har höga
poäng för perfektion kan du tycka att utvärderingar och finlir är viktiga. En mindre perfektionistisk
kollega kan å andra sidan tycka att lagom bra räcker. Dessa skillnader visar däremot också på
möjligheter. Det kan löna sig att dela upp arbetet, så att din kollega som har lägre poäng för
perfektion gör en första utvärdering och du med dina högre poäng gör den slutliga utvärderingen.
Du känner förstås inte alltid till dina kollegers egenskaper, men genom att du känner till dina egna
kan du tydligt kommunicera hur du vill samarbeta med andra. Det kommer också att hjälpa dig
uppskatta och underlätta för de olika personligheterna i din organisation.

Reflektera över följande:
Hur kan du uppskatta skillnaderna i andra personers personligheter och arbeta med dem mer effektivt?
Utgå från en jobbsituation och en kollega, som har andra poäng på en underegenskap än du. Hur
kan ni dra nytta av denna skillnad?
Situation
Underegenskap
Dina poäng för underegenskapen
Din kollegas poäng för underegenskapen
Hur bådas poäng för underegenskapen kan
hjälpa i situationen
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Hur kunde du ändra ditt sätt att tänka för att uppskatta skillnaderna i andra personers personligheter
och arbeta med dem mer effektivt?
Utgå från en jobbsituation och en kollega, som har andra poäng på en egenskap än du, vilket skapar
en utmaning. Hur kan du ändra ditt perspektiv för att minska klyftan mellan er med hjälp av
kunskapen om personligheterna?

Situation

How this Subtrait energizes you in your work

Underegenskap
Dina poäng för
underegenskapen
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Din kollegas poäng för
underegenskapen

How this Subtrait energizes you in your work

Hur båda resultaten skapar
svårigheter i denna situation

How this Subtrait energizes you in your work

Då ni vet skillnaderna mellan era
egenskaper, vad kan ni båda
göra för att öka förståelsen och
uppnå era mål?

How this Subtrait energizes you in your work
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WorkPlace Big Five Profile-testet är ett psykologiskt verktyg och kan bäst tolkas av en utbildad
expert. Gör anteckningar över dina reflektioner och dela med dig av dem till en certifierad WorkPlace
Big Five Profile-expert.
Vad i dina resultat skulle du mest vilja diskutera med en certifierad WorkPlace Big Five Profileexpert?

How this Subtrait energizes you in your work
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