3. HMS-verktøy

107

1. Medarbeiderundersøkelse. Organisasjonens indre klima.

108

2. Medarbeiderundersøkelse. Behov for forbedringer

109

3. Medarbeiderundersøkelse. Motivasjonsundersøkelse

110

4. Medarbeiderundersøkelse. Vurdering av ledere

111

5. Evaluering av deg selv som leder

113

6. Personalsaker

114

7. Det lille øyeblikks avspenning

114

8. Mobbing

115

4. Rekruttering
4 A til deg som ansetter

116
116

1. Ansettelse og rekruttering

116

2. Bestselgeren er genial

122

3. Testing lønner seg

124

4. Bruk hele hjernen

126

5. Profilanalyse for å måle tenkestil

128

6. Et intervju krever gode og planlagte spørsmål

158

7. Det kommuniserende møtet

159

8. Generelle råd for intervju av jobbsøkere

164

9. Gode spørsmål for å kartlegge kandidatenes egenskaper

165

10. Observasjonsskjema for intervju

179

4 B er til deg som jobbsøker

180

1. Lag en flott jobbsøknad med en ryddig CV

180

2. Finn dine sterke sider

181

3. Et eksempel på en smakfull og attraktiv søknad til en gul kultur.

183

4. Kartlegg din jobbsøkerkompetanse 1

184

5. Planlegg og tren på intervjuet ditt

187

6. Ti regler for riktig fremmøte

193

7. Ti grunnleggende regler for suksess under et intervju

194

8. 16 gode tips for positivt førsteinntrykk

195

9. Selg deg selv ved bruk av kroppsspråk og entusiasme

196

10. 20 fallgruver du må unngå i jobbintervjuet

197

11. Ti nyttige regler for notater under intervju

198

12. 24 forbedringsspørsmål etter jobbintervjuet

199

13. Oppfølgingsbrev etter første intervju

201

14. Ti spørsmål før du møter til annengangs intervju

202

15. Ti regler for suksess i ditt andre intervju

203

315

3. HMS-verktøy
Det er fire konfliktområder både medarbeidere og ledere kan oppleve som utfordrende i sitt
virke.
1. Mellommenneskelig konflikter er konflikter den ansatte har i forhold til mennesker med en
annen atferdsstil enn det vedkommende selv har.
2. Intern personlig konflikt er en konflikt den ansatte har i forhold til det han/hun tror er andres
forventninger til seg selv.
3. Personlige funksjonelle konflikter er konflikter den ansatte har i forhold til ulike arbeidsroller
4. Organisatoriske konflikter er konflikter den ansatte har i forhold til organisasjonens policy og
kultur.
Når svar på medarbeiderundersøkelser skal vurderes, er det viktig å ha disse konfliktområdene
i tankene når resultatene tolkes.
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1. Medarbeiderundersøkelse. Organisasjonens indre klima.
Vennligst ta standpunkt til de utsagnene du finner nedenfor. Vurderer hvert utsagn etter
hvor godt det stemmer med dine følelser og meninger - her og nå.
Vurderingsskala: Utsagnet stemmer ikke i det hele tatt
				
ganske dårlig		
				
bare delvis		
				
rimelig bra		
				
godt			
				
meget godt		
				
helt og fullt		
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0
1
2
3
4
5
6

Utsagn									

Din vurdering

Vi har en uformell og grei tone blant kollegene her				
Miljøet er preget av tillit og åpenhet						
Forholdet mellom ledelsen og de øvrige ansatte er åpent og realt		

___
___
___

Beslutninger tas i store trekk både raskt og effektivt				
Risikovilje og «frisk» satsing er typiske trekk for denne organisasjonen		
Vi har et miljø hvor temmelig mye tas på sparket				

___
___
___

Vår organisasjon preges av god orden og sans for viktige detaljer		
Vi har i store trekk klare rutiner (regler) som de fleste følger			
Systematikk og grundighet er et typisk trekk ved vår arbeidsmåte		

___
___
___

Vi føler at vi jobber i en aktiv og dynamisk bedrift				
Det skjer så mye at det er ganske spennende å jobbe her			
Vår organisasjon følger stadig aktivt med i utviklingen				

___
___
___

Her hos oss er det mest vanlig at man sier tingene rett ut			
Konflikter kommer raskt frem i lyset - uten at man bryr seg om «diplomati»
Det er lett å bli hørt når du kommer med kritiske oppfatninger her		

___
___
___

Kreativitet er en egenskap som blir bemerket («belønnet») hos oss		
Det skjer stadig noe «nytt og nyttig» i vår organisasjon				
Det er stor entusiasme for å være med på forbedringer hos oss			

___
___
___

Kontroll og «overvåkning» har lav prioritet i denne organisasjonen		
Ledelsen setter pris på at de ansatte viser vilje til selvstendighet		
Viser du initiativ hos oss, kan du regne med positiv respons			

___
___
___

2. Medarbeiderundersøkelse. Behov for forbedringer
Via dette enkle skjemaet får du anledning til å si din mening om noen av de viktigste behovene
for forbedringer i din organisasjon.
NB! Legg merke til vurderingsskalaen som er slik:
Behovet for forbedringer er ikke særlig sterkt
			
ganske sterkt		
			
sterkt			
			
meget sterkt		
			
av avgjørende betydning

1
2
3
4
5

Vår organisasjon trenger							

Din vurdering

mer og bedre lederutvikling/ledertrening 					
klarere delegering fra ledernes side 					
mer konsekvent tilbakemelding om den enkeltes innsats (“ros og ris”) 		
klarere presisering av ansvar og myndighet 					
ledere som er mindre opptatt av “brannslukking” og fag 			

___
___
___
___
___

mer systematisk faglig oppdatering over hele linjen 				
en bedre planlegging av opplæringen 					
større grad av “flerfaglighet” (alle kan flest mulige operasjoner) 		
bedring av kompetansen mht. informasjon og kommunikasjon generelt 		

___
___
___
___

en mer samarbeidspreget atmosfære 					
mer entusiasme og motivasjon fra de ansattes side 				
en sterkere følelse av at alle trekker i samme retning 				
en kultur der alle går inn for at vi skal være best 				
mer tillit og åpenhet i organisasjonen generelt 				

___
___
___
___
___

større vekt på systematikk og grundighet 					
en bedre strukturering av organisasjonen (klarhet i alle ledd) 			
mer vekt på kvalitetsbevissthet hos alle ansatte 				
bedre/klarere rutiner og systemer 						
et mer oversiktlig system for beslutninger (måten å ta beslutninger på)		

___
___
___
___
___
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3. Medarbeiderundersøkelse. Motivasjonsundersøkelse
Vennligst gi din vurdering som svar på nedenstående spørsmål.
Vurderingsskala:
			
			
			
			
			

Nivået er svært lavt:		
Nivået er lavere enn forventet:
Nivået er på det jevne:		
Nivået er godt:			
Nivået er svært godt:		

1
2
3
4
5

				
Spørsmål								

Din vurdering

Er du i store trekk fornøyd med jobbinnholdet i dag?				
Får du stort sett brukt dine beste egenskaper og kunnskaper?			
Får du anledning til å dyktiggjøre deg - utvikle deg videre?			

___
___
___

Får du legge opp arbeidet på egen hånd - og arbeide selvstendig?		
Føler du at dine meninger blir etterspurt - og tatt hensyn til?			
Føler du at jobben din er anerkjent som viktig for helheten?			

___
___
___

Får du jevnlig tilbakemelding om hvordan din innsats blir vurdert?		
Får du vanligvis ros når du har gjort en ekstraordinær innsats?			
Er samspillet i store trekk seriøst, lojalt, åpent og forpliktende - fra alle sider?

___
___
___

Er «tonen» på arbeidsplassen god - mellom kolleger?				
Er «tonen» på arbeidsplassen god mellom leder og medarbeidere?		
Er den «sosiale kontakt» utenom arbeidstiden slik du føler den bør være?

___
___
___

Er det tilstrekkelig ro og stabilitet på din arbeidsplass - slik at de fleste
kan føle seg vel til pass?							
Vet du i store trekk hva som forventes av deg?				
Blir det akseptert at feil kan begås - uten at (bagatellmessig) svikt blåses
unødig opp?								
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___
___
___

4. Medarbeiderundersøkelse. Vurdering av ledere
Denne undersøkelsen gjelder: _______________________________________________
(navn på leder)
Som ledd i en generell organisasjonsanalyse ber vi deg vurdere den lederen som er navngitt
nedenfor.
Viktig: Vurderingen foretas anonymt slik at den enkelte som foretar vurderingen, ikke kan
identifiseres. Etter at skjemaet er utfylt, leveres det - i lukket konvolutt - til den instans du får
nærmere beskjed om.
Selv om du skulle føle det er «egenskaper» du ikke kan bedømme fullt ut saklig, så gi likevel din
oppfatning etter beste evne. Du må foreta vurderingen helt selvstendig - uten å rådspørre eller
konferere med andre.
Navn på den som skal vurderes:
Vennligst ta standpunkt til de utsagnene du finner nedenfor. Vurder hvert utsagn etter hvor godt
de stemmer med dine følelser og meninger - her og nå.
Vurderingsskala:
Utsagnet stemmer ikke i det hele tatt
		
ganske dårlig		
		
bare delvis		
		
rimelig bra		
		
godt			
		
meget godt		
		
helt og fullt		

0
1
2
3
4
5
6

Det er viktig at du går bevisst inn for å være både oppriktig og nøktern/seriøs - ellers har
undersøkelsen ingen verdi.
MERK: “ L” betyr her den aktuelle lederen du skal vurdere.

Utsagn

								

Din vurdering

L har en klar evne til å skape åpenhet rundt seg				
Det er ganske lett å få tillit til L						
Jeg stoler alltid på at L gjennomfører det som blir sagt eller lovet 		

___
___
___

L er meget dyktig til å ta raske beslutninger når det er nødvendig		
Det er få som er «kvikkere» enn L når det gjelder å ta ting på sparket		
L har sansen for å satse friskt, selv når det er risiko til stede			

___
___
___

Evne til å lage system og ryddighet rundt seg har L så avgjort			
L demonstrerer jevnlig at vi har et regelverk som må følges			
Noe som preger L, er grundighet og sansen for viktige detaljer			

___
___
___
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Utsagn

112

								

Din vurdering

Det er lett å merke at L er en temmelig «dynamisk» person med autoritet
L får meg til å føle at det er nødvendig å vise en aktiv holdning i jobben		
L har tydeligvis et beundringsverdig pågangsmot – han/hun gir aldri opp		

___
___
___

L får meg stadig til å føle at jeg kan snakke ut - uansett hva det gjelder		
Overfor L er det klart viktigere å si tingene som de er, enn å spille diplomat
L er en utmerket lytter når jeg kommer med klare og kritiske meninger		

___
___
___

Jeg merker at L setter pris på nye og «kreative» forslag			
L sørger stadig for at vi får oppdatere oss på den nyutvikling som skjer		
Det er inspirerende å se hvor ivrig L er for å få til forbedringer i avdelingen

___
___
___

L er både klar og konsekvent når det gjelder å delegere oppgaver		
Jeg føler at L har et klart ønske om at jeg skal jobbe selvstendig		
L gir alltid positiv respons når jeg viser personlig initiativ			

___
___
___

Jeg betrakter L som en både rettferdig og lojal overordnet			
L går åpenbart inn for å gi alle en tilnærmet lik behandling			
Jeg føler at L anstrenger seg for å støtte meg når det er nødvendig		

___
___
___

Jeg regner L som en avbalansert og stabil person				
L tåler opplagt arbeidspress uten at det går unødig ut over sinnsroen		
Etter min oppfatning er L en trygg og seriøs person med god selvkontroll

___
___
___

5. Evaluering av deg selv som leder
Hvordan kan du vurdere ditt arbeid ut fra
resultater? Resultatene kommer jo til sist.
Jeff Olson
Før du ansetter noen, kan det være lurt å se seg selv under lupen. Hva slags leder er du og
hvem er du som skal lede et korps av de beste salgs og service-mennesker som finnes?
For du vil vel ansette de beste?
NB! Legg merke til vurderingsskalaen som er slik:
Behovet for forbedringer er ikke særlig sterkt
			
ganske sterkt		
			
sterkt			
			
meget sterkt		
			
av avgjørende betydning

1
2
3
4
5

Leder-undersøkelse
1) Ledelse			
Kartlegger bl.a. nivå i forhold til:
• Åpenhet og tillit		
• Beslutningsdyktighet		
• Risikovilje			
• Orden, system og struktur
• Dynamikk og pågangsmot
• Empati			
• Nytenkning og endringsvilje
• Ansvarsfordeling		
• Tilbakemeldinger og støtte
• Å takle arbeidspress		
• Å kunne lede seg selv		

Din vurdering

2) Kommunikasjon		
Kartlegger bl.a. nivå i forhold til:
• Formelt eller uformelt miljø
• Åpenhet og tillit		
• Beslutningsprosesser		
• System og struktur		
• Direkte kommunikasjon		
• Konflikter og takling av konflikter
• Empati			
• Holdning til endringer		
• Holdning til personlig initiativ

Din vurdering

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

___
___
___
___
___
___
___
___
___

3) Motivasjon				
Kartlegger bl.a. nivå i forhold til:		
• Jobbinnhold				
• Utnytte sine beste egenskaper		
• Videreutvikling og kompetanseheving
• Å bli spurt om råd			
• Overvåkning				
• Tilbakemelding på egen innsats – ris og ros
• ”Tonen” på arbeidsplassen		
• Sosiale arrangementer utenom arbeidstid
• Klare forventninger			
• Usikkerhet rundt arbeidssituasjonen

Din vurdering

4) Forbedringer				
Kartlegger bl.a. behov i forhold til:		
• Bedre lederkompetanse			
• Klarere delegering			
• Mer konsekvent tilbakemelding		
• Kompetanseutvikling			
• Kommunikasjonsflyt og informasjon
• Samarbeidsforhold			
• Felles retning - forankring av mål og visjon
• Åpenhet og tillit			
• System, struktur og kvalitet		
• Rutiner				

Din vurdering

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___
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6. Personalsaker

7. Det lille øyeblikks avspenning

Rollespill
En 49 år gammel medarbeider har vært, og
er, mye sykemeldt. Det er både hyppig korttidsfravær og lengre fravær. Diagnosen er
uklar. I tillegg fungerer medarbeideren dårlig
når han er på jobb. Det har vært tilfeller av det
ledelsen mener er ren tjenesteforsømmelse.
Medarbeideren har også fått en skriftligadvarsel på bakgrunn av dette for en tid
tilbake. Situasjonen er uavklart og det skaper
store problemer for personellsituasjonen ved
avdelingen. Tillitsvalgte er orientert. Ledelsen
har bedt om et møte med medarbeideren og
han ønsker nå å ha med seg sine fagforeningsrepresentanter på møtet. Medarbeideren er
i en vanskelig økonomisk situasjon med mye
boliggjeld og noen usikrede forbrukslån og
har en ufør kone.
Ledelsens mål er å få en stabil personellsituasjon ved avdelingen og ønsker å gå til
oppsigelse.
Den ansattes mål er å beholde jobben og de
tillitsvalgte støtter opp om dette.
Gjennomfør møtet.

Øvelsen er genialt enkel. Den fungerer som
en mental AV-bryter når stresset kommer
krypende oppover nakken og løfter deg opp
etter håret så du svever over bakken. Du kan
gjøre den sittende, gående eller liggende.
Den gir øyeblikkelig avspenning i en stresset
stund. Forutsetningen for å bruke den er at
du tenker på den – og så er det bare å slippe
seg løs:

Instruksjon:
Gruppen deles i fire roller: Arbeidsgiver,
tillitsvalgt, arbeidstaker og observatør
Arbeidsgiver og arbeidstaker tillitsvalgte
møtes. Hvordan tenker motparten?
Alternative strategier. Akseptable
kompromisser?
Bruk de teknikkene du har lært om møte
ledelse (ferdighet 6) når dere gjennomfører
møtet. Observer, lytt, tolk, skap tillit gjennom
observasjon og tilpasning av atferd. Forsøk å
lede den andre parten mot ditt mål.
Observatøren (e) noterer det de opplever og
gir feedback om det de har observert etter
møtet.
Bytt roller!
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1. Spenn av i magen og pust ut.
2. Senk skuldrene.
3. Spenn av i kjeven.
Humordoktorens forklaring: Å spenne av i
magen gjør du enkelt ved å slippe magen ut
som du var gravid i åttende måned. La magen
bule ut som en bolledeig. Slipp skuldrene ned
som de skulle falle ned og legge seg oppå
magen. Til sist slipper du kjeven ned i underbitt posisjon og lar den falle ned på brystet.
Gjør du øvelsen mens du går, er det lettest
å få den til om du går med beina i Chaplin
stilling og ellers går som en “dass” med
armene hengende foran kroppen med åpen
måpende munn. Du ser ikke god ut, men det
gjør godt.

8. Mobbing
Det var en underligg stemning i avdelingen
da jeg på fredagslunsjen kom inn på
nødvendigheten av samarbeid for å løse
oppgavene. Jeg så at noen hadde lyst til å
ta temaet videre, men det ble stille. Så jeg
spurte om det var ting de kunne gjøre bedre
fremover, men ingen sa noe som kunne
løfte oss. Noen dager senere kom en inn på
kontoret mitt og sa at avdelingen hadde en
mobber blant sine, og at alle følte situasjonen
vanskelig. Jeg spurte hva de hadde gjort med
dette selv og skjønte at noen hadde tatt det
opp med den som mobbet. Mobberen kjente
seg ikke igjen i det hun ble fortalt. Den som
ble mobbet, mente at dette ikke var noe de
skulle bry seg med, det skulle han fikse selv.
Jeg så at dette var mitt ansvar da jeg var blitt
gjort oppmerksom på det.
Jeg samlet igjen avdelingen, og denne
gangen snakket jeg om fenomenet mobbing;
hva det er, og hva det skaper av tapere, både
individuelt og på miljø- og trivselsplanet.
Jeg relaterte det ikke til at det foregikk i
avdelingen, men sa at det er nulltoleranse
for mobbing i arbeidslivet, og at vår avdeling
skal være en modell for dette. Jeg delte opp
gruppen i trioer og sa at til neste fredag skulle
hver trio bruke en time sammen på å sette
opp minimum tre spilleregler for hvordan
vår avdeling skal forebygge mobbing, og tre
spilleregler for hvordan vi forholder oss til det
om det foregår. Jeg ville lage en kampanje av
dette i bedriften, sa jeg, og ville at vi skulle
være først ute med våre råd.

De kom frem følgende råd:
1. Det er lov å snakke åpent om forventninger
til hverandre.
2. Vi skal ha en møteplass der vi snakker
om hvordan vi har det og hva som skaper
arbeidsglede på jobben.
3. Vi skal ha lav aksept for negative 		
handlinger over tid, overfor enkeltpersoner
eller deler av miljøet.
4. Det er tillatt å ta opp med hverandre og
dele det med ledelsen dersom vi ser at vi
ikke handler i overensstemmelse med våre
egne spileregler.
Oppgave
Gjør som denne lederen, del opp de ansatte
i mindre grupper og be dem om å bruke
en time sammen på å sette opp minimum
tre spilleregler for hvordan avdelingen skal
forebygge mobbing, og tre spilleregler for
hvordan vi forholder oss til det om det foregår.
Spillereglene skal formuleres uten å bruke
ordet “ikke”.
Ps. Synes du det er feigt å gjøre dette til en
skjult kampanje og ikke gå direkte på mobberen?
Du viser din tro på å ansvarliggjøre hverandre
for våre handlinger. Og det er mange måter å
gjøre det på. Denne måten skaper åpenhet om
et skjult problem samtidig som det ble etablert
en allianse blant medarbeiderne om at mobbing var uakseptabelt. Gjennom dette grepet
forskyves makten over til den som blir mobbet, og mye av kraften i mobbingen forsvinner.
Gevinsten er at mobberen forstår at spillet er
brutt, og at det vil bli påpekt om det fortsetter.
Tydeligere trenger det ikke å sies. Ved bruk av
denne indirekte metoden unngår avdelingen å
sementere konflikter ved å skape skyldige eller
syndebukker. Mobbing blir ett verdispørsmål.
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4. Rekruttering
Kapittelet er delt i to
4 A er til deg som ansetter (s. 116-179)
4 B er til deg som jobbsøker (s. 180-203)

4 A til deg som ansetter
”Do you want a collection of brilliant minds,
or a brilliant collection of minds.”
M. Belbin

1. Ansettelse og rekruttering
Her er 20 punkts sjekkliste for ansettelse og
rekruttering. Lag din egen. Om du har en fra
før, kan du sikkert “pynte litt på brura”.
Lag din skreddersøm på rekrutteringsfasen
for Ditt Firma AS.
1. Dokumentasjon av behov
2. Kartlegge organisasjonens indre klima
3. Beskrive stillingens profil
4. Utarbeide kravspesifikasjon
5. Søkestrategi og søking
6. Utforming og innrykk av annonse
7. Svare på forespørsler
8. Sende bekreftelse – mottatt søknader
9. Vurdering av søknader
10. Førstegangs intervju
11. Bruk av test – analyse – profil
12. Annengangs intervju
13. Sjekke referanser
14. Sluttvurdering av kandidater
15. Søkeren kontra eksisterende miljø på
arbeidsplassen
16. Personlig kvalitet for søkeren, ”kjemien”
17. Beslutning om ansettelse
18. Forhandlinger, betingelser og kontrakt –
(Se kontraktsmaler for Ditt Firma AS)
19. Informasjon til uaktuelle kandidater –
(Skjema skal være selgende for Ditt Firma
AS)
20. Introduksjon og opplæringsplan (Bør også
samordnes med Ditt Firma AS personalhåndbok)

A
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En vellykket ansettelse krever en systematisk
tilnærming. Her er en trinnvis oppskrift:
Trinn 1: Dokumentasjon av behov
Investering i arbeidskraft er ofte en viktigere
prosess enn investering i bygninger, utstyr
og maskiner. Å ha inkompetente personer til
å håndtere avansert utstyr, kan bli kostbart.
Blant annet derfor er det uhyre viktig at den
lederen som mener han eller hun trenger mer
arbeidskraft, tvinges til å dokumentere dette
behovet på en systematisk måte.
Verktøy: «Rekruttering: Dokumentasjon av
behov».
Trinn 2: Kartlegge organisasjonens indre
klima
Det er fullt mulig å foreta en vellykket ansettelse uten å ha et klart bilde av organisasjonens indre klima - eller arbeidsmiljøet, om du
vil. Sannsynligheten for et godt resultat blir
imidlertid betydelig bedre dersom du foretar
en enkel vurdering av bedriftsprofilen. Det kan
gjøres ved at alle ansatte deltar i vurderingen
eller i grupper på avdelingsnivå.
Trinn 3: Beskrive stillingens profil
Den mest effektive måten å klargjøre stillingens profil på, er å lage en grundig funksjonsbeskrivelse etter følgende mal:
• Funksjonsbetegnelse
• Formål med funksjonen
• Organisasjonsmessig tilknytning
• Viktige ansvarsområder
• Myndighet
• Spesielle presiseringer
Denne malen er utprøvd av firmaer som har
skaffet seg kvalitetssertifikat.
Alle stillinger bør ha sin funksjonsbeskrivelse.
Verktøy: «Funksjonsbeskrivelse»

Trinn 4: Utarbeide kravspesifikasjon
(kandidatprofil)
Dette er en oppgave mange firmaer/organisasjoner tar altfor lett på. Enkelte nøyer seg
med stikkord fra annonsen. Andre setter opp
en del løse kriterier, ofte uten å presisere
kravnivå. PROFIL® opererer med kravspesifikasjon der man i tillegg til faglig kompetanse
og spesielle ferdigheter - skal karakterisere
nivået for 28 forskjellige egenskaper.
Verktøy: «Kravspesifikasjon ved
rekruttering»
Trinn 5: Bestemme søkestrategi og gjennomføre søkingen
Søkestrategi betyr å fastlegge hvordan du skal
gå frem for å finne den ønskede kandidaten.
• Intern utlysning (oppslag, firma avis eller
lignende).
• Intern rekruttering på basis av personalplanlegging.
• Utlysning i datterselskaper.
• Valg av media - og annonsering.
• Kampanjer: Direkte kontakt i spesielle
miljøer, via jobbmesser, jobbseminar osv.
• Headhunting - direkte søkervirksomhet
rettet mot enkeltpersoner (som er ansatt i
andre bedrifter).
• Kontakt med tidligere ansatte som har fått
nye jobber - eller som har skaffet seg videre
utdannelse.
• Ny vurdering av tidligere søkere (til andre
stillinger).
• Direkte kontakt med mulige kandidater via
undervisningsinstitusjoner.
• Kontakt med arbeidskontoret.
• Midlertidig rekruttering med tanke på
senere fast ansettelse - etter en anstendig
leieperiode.
• Direkte rekruttering.
Trinn 6: Utforming og innrykk av annonse
Mange organisasjoner har fastlagt en egen
layout for annonser, men vi vil allikevel på
vår side være med på å forme ord og uttrykk
da vi stadig ser at det søkes etter kreative,
selvstendige og utadvendte mennesker som i
tillegg skal ha analytiske evner med struktur,
orden og system i sin tenkestil. Her bør

oppdragsgivere definere funksjonen til
kandidaten og prioritere hvilke atferdstrekk
idealkanditaten bør ha.
Et viktig valg: Firmaet kan tiltrekke seg en
stor gruppe søkere der mange ikke er
kvalifiserte - bl.a. ved å gjøre kravene til
kvalifikasjoner vage. Motsatt kan man snevre
inn søkergrunnlaget betydelig ved å være helt
presis når det gjelder krav til utdannelse og
erfaring. Alder er et ømtålig punkt, men viktig
hvis det gjelder å sikre en «smal» gruppe
søkere.
Verktøy: «Sjekkliste ved utforming av
stillingsannonse»
Trinn 7: Svare på forespørsler
Når kontaktpersoner (det bør være minst to)
er nevnt i annonsen, bør i det minste én av
disse være tilgjengelig de par første dagene
etter publisering. På forhånd må kontaktpersonene ha tenkt igjennom hvilke spørsmål
som ligger mest opp i dagen - og sørge for å
svare korrekt.
Trinn 8: Bekrefte at søknad er mottatt og
antyde behandlingstid
Disse standardbrevene bør sendes ut straks
en søknad er mottatt, og antydet behandlingstid bør overholdes - for å gi et seriøst
inntrykk.
Verktøy: «Standard» svarbrev

A

Trinn 9: Vurdering av søknader og valg av
aktuelle kandidater
Selv om publisering av stillingen er gjort på
en profesjonell måte, er det slett ikke alltid
at de fleste søkerne har de forlangte
kvalifikasjoner. Valg av kandidater kan
derfor bli en ganske trettende jobb - hvis
søkermassen er stor.
Dersom kravspesifikasjonen er skikkelig
utformet, bør sorteringen være relativt
enkel. Det kan være en utfordring å foreta en
relevant sammenligning av forskjellige typer
utdannelser. Selv i en relativt god søkerbunke
kan det være nødvendig med førstegangs
intervju av 8-10 kandidater - for å finne
3-4 som kan gå til neste runde.
Verktøy: «Veiledende score for utdannelse»
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Trinn 10: Førstegangs intervju
Hensikten med dette første intervjuet er:
• Gi relevant informasjon om firmaet og
jobben
• Å få inntrykk av om kandidaten vil passe inn
i firmaet/miljøet
• Sjekke uklare sider ved kompetansen
• Avklare viktige punkter i søkerens papirer
• Komme inn på søkerens karriere hittil
• Få avklart hvorfor vedkommende ønsker å
skifte jobb
• Finne ut om kandidaten er spesielt
interessert i jobben
• Kontrollere søkerens nåværende og
forventede betingelser
• Sjekke oppsigelsestid og andre praktiske
forhold (kan vi kjøpe ut oppsigelsestid?)
• Familiesituasjonen: Noe som kan hindre
kandidaten i å oppfylle jobbens intensjoner
- herunder nødvendig reising mv.
• Sjekke om kandidaten har privatøkonomiske problemer, er i separasjon/
skilsmisse
• Generell helsetilstand
• Holdning til det å bli testet
• Navn på referansepersoner. Kan disse
kontaktes uten videre?
Verktøy: Sjekklister «Presentasjon av
organisasjonen - og av stilling»

A

Trinn 11: Bruk av personlighetstester
Det er viktig at oppdragsgiver har et avklart
forhold til bruk av type instrumenter som
til daglig kalles «personlighetstester» eller
«personlighetsanalyser». Sjekk om tilbyder
har konsesjon for å inneha slike tester.
Tester bør ikke brukes som annet enn rene
samtaleverktøy. Erfaring har lært oss at selve
samtalen om søkerens sterke og svake sider
som regel blir lettere å gjennomføre når vi
tar utgangspunkt i noe kandidaten selv har
fortalt - via vurderingsskjemaet. Resultatet
må imidlertid aldri utgis som «fulle og hele
sannhet».
Mennesket er komplekst og sammensatt.
Ethvert testresultat blir nokså overfladisk når
et menneskes indre egenskaper skal kartlegges. Dessuten er testresultat situasjons-
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bestemt. Det vil si at søkerens sinnsstemning,
selvbilde og assosiasjoner i øyeblikket vil
påvirke resultatet. Mennesker utvikler seg
normalt over tid, noe som betyr at et testresultat relativt raskt vil kunne bli foreldet.
Verktøy: PROFIL®
Trinn 12: Annengangs intervju
Dette er intervjuet hvor oppdragsgiver skal
være representert. Vi går i dybden når det
gjelder søkerens personlighet. Den som leder
intervjuet, ønsker velkommen og presenterer
intervjuerne. Deretter skisseres «intervjuplanen» i store trekk. Søkerne har krav på å
vite hva de går til.
Vi anbefaler semistruktuert intervju.
Et semistruktuert intervju krever gode og
planlagte spørsmål. God planlegging bidrar til
å bevisstgjøre behov. Den/de som ansetter vil
i større grad få svar på de spørsmålene han/
hun mener er avgjørende for ansettelsen.
Intervjuet gjennomføres ikke for å ha det
hyggelig, men for å unngå feilansettelser og
finne den kandidaten som passer best inn rent
personlig. Utvelgelsesprosessen frem til nå
skal ha sikret at kandidaten kan gjøre jobben.
Å ha det hyggelig slik at kandidaten slapper
av og er seg selv er et virkemiddel, men ikke
et mål. Det kan være like gunstig å se hvordan
kandidaten reagerer på ubehag og stress.
Kandidaten oppfordres til å komme med
spørsmål han eller hun har kommet på
siden forrige intervju. Dersom førstegangs
intervjuet bare har gitt overfladiske opplysninger om firmaet, jobben og nærmeste
overordnedes lederstil mv. utdypes dette.
Intervjuerne kommer inn på de opplysningene
kandidaten har gitt i sine papirer. Yrkeskarrieren ofres ganske mye oppmerksomhet.
Faglig dybde på viktige punkter sjekkes
grundig. Be om eksempler på kunnskaper,
praktisk erfaring og ferdigheter. Erfaringsbredde på avgjørende områder kontrolleres.
Evnen til samhandling og tverrfaglige
teamarbeid utforskes. Noe av det viktigste i
denne omgang er kandidatens verdinormer

og holdning/karakter - i tillegg til personlige
egenskaper - ut i fra de krav som er skissert i
kravspesifikasjonen. Fritidsinteresser er også
av stor betydning.
Trinn 13: Sjekk av referanser
Det er viktig å innhente den enkelte søkers
tillatelse til å kontakte referansepersonene dersom det ikke står uttrykkelig i søknaden
at disse kan kontaktes uten videre. For å være
rimelig sikker på svarenes pålitelighet, bør
minimum tre referanser kontaktes. Fortrinnsvis bør disse være tidligere overordnede.
Trinn 14: Sluttvurdering av aktuelle
kandidater
Etter annengangs intervju bør intervjuerne
kunne fastslår hvem som er aktuelle
kandidater. For å unngå at diskusjonen om
rangering av kandidatene skal bli altfor tilfeldig, er det utarbeidet to skjemaer for
sluttvurdering, ett for fagpersonell og ett for
ledere. I disse skjemaene er det satt opp
vekttall for det enkelte kriterium - slik at
totalresultatet altså blir et veid svar.
Selv om det relativt sjelden er «karakterene»
alene som skal avgjøre rangeringen mellom
de kandidatene som står igjen etter annen
gangs intervju, er det viktig at vurderingen
skjer så systematisk som mulig.
Verktøy: Skjema «Sluttvurdering»
Trinn 15: Søkeren - kontra organisasjonens
indre klima
På dette trinnet sammenholdes inntrykket fra
vurderingen av de aktuelle kandidatene med
resultatet fra «Organisasjonens indre klima».
Derved får vi et bilde av hvor godt den enkelte
kandidats profil vil passe inn i det aktuelle
arbeidsmiljøet.
Her er det slett ikke bare spørsmål om
«tilpasning» til klimaet. Vel så viktig er at
om kandidaten er i stand til å medvirke til
å ta ansvar for viktige forandringer som må
iverksettes.
Verktøy: «Søkerens profil - holdt opp mot
«klima» i organisasjonen».

Trinn 16: «Kjemien»
Det vi til daglig kaller «kjemien» mellom
overordnet og medarbeider, er selvsagt ikke
bare spørsmål om anti- eller sympati i selve
intervjusituasjonen. Det vil like mye være et
spørsmål om gjensidig aksept av holdninger,
arbeids- og omgangsform, toleransegrenser
osv. - gjennom hele samarbeidsperioden.
Vi har et enkelt verktøy med sikte på en
systematisk vurdering. For ikke å komplisere
problemstillingen, vurderes her bare den
overordnede side av saken.
Verktøy: «Kjemien -, dvs. gjensidige
følelsesmessige reaksjoner».
Trinn 17: Beslutning om ansettelse
Dersom saksbehandlingen har vært grundig
fra oppdragsgiver og rekrutteringsfirmaet,
vil valget av kandidat ikke være spesielt
vanskelig. Problemet kan iblant være at den
bedriften egentlig ønsker å ansette, er en
smule overkvalifisert. I så fall bør ledelsen/
oppdragsgiver ha en klar plan for kandidatens
videre karriere - slik at man ikke risikerer
at han/hun slutter etter kort tid på grunn av
mangel på utfordringer.
Trinn 18: Forhandlinger om betingelser og
kontrakt
Uansett stilling skal det opprettes kontrakt
med den som ansettes. En del større firmaer
har standardkontrakter, men det mest vanlige
synes å være individuelle kontrakter.

A

En fallgruve for bedriftene er å beregne netto
forskjell for kandidater ved overgang fra en
annen lønnsform til en annen.
Viktige faktorer som bør beregnes ved overgang til nytt arbeid er:
- resultat/bonussystem
- overføring av forsikringsordninger
- ny firmabilordning
- reise og diettsatser avhengig av funksjonen
i nytt arbeidsforhold
- naturalytelser
Verktøy: «Tilbudsbrev. Stikkord vedrørende
arbeidsvilkår, økonomianalyse»
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Trinn 19: Informasjon til dem som ikke
nådde opp
Slik informasjon bør gis raskt, etter hvert som
utsortering av ikke kvalifiserte søkere finner
sted. Dette har å gjøre med firmaets image:
La ikke kandidatene «vente og håpe»
forgjeves.
Verktøy: «Standard svarbrev»
Trinn 20: Introduksjon og opplæringsplan
Uansett hvilket stillingsnivå det gjelder, bør
det foreligge en skikkelig plan for introduksjon og opplæring. I altfor mange organisasjoner er dette for dårlig planlagt. Det betyr
svært mye for en ny medarbeider at tingene
er tilrettelagt før start i den nye jobben. Det
kan skape en positiv ånd - og følelsen av
tilhørighet helt fra starten av.
Huskeliste
• Husk likestillingskravet ved utforming av
annonsen.
• Gi relevant informasjon om firmaet i
annonsen.
• Arbeidsbeskrivelse: En utfyllende, men
nøktern beskrivelse av de aktuelle oppgavene.

A

• Krav til utdannelse og praksis bør være
presise - slik at ikke ukvalifiserte personer
«lokkes» til å søke forgjeves.
• Det er ikke lov å spørre om politisk partitilhørighet, religion, eller seksuell legning.
• Søkerne bør holdes løpende orientert om
saksgangen. Dersom utvelgelsen tar lengre
tid enn «normalt» bør søkerne få beskjed
om dette snarest mulig.
• Gi de søkerne som ikke kommer i betraktning, beskjed om dette så snart det er praktisk mulig. Det vil spare en rekke søkere for
å gå rundt med falske forventninger.
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• Temmelig ofte vil de «beste» søkerne også
være de som har de høyeste lønnsforventningene. For å spare både søkerne og
organisasjonen for unødig tidsbruk, bør det
tas telefonisk kontakt med søkere som antas å ligge «for høyt» i lønn - før innkalling
til intervju. Forklar situasjonen - og be om
å få vite deres lønnsforventninger. Det er
pinlig - og litt uprofesjonelt - å oppdage en
«feilinnkalling» midt under intervjuet.
• Fortrolighet må alltid respekteres dersom søkerne spesielt har bedt om dette.
Under ingen omstendighet må noen hos
nåværende arbeidsgiver kontaktes uten at
søkeren har gitt sin tillatelse. Dette gjelder
selv om søkeren har oppgitt èn eller flere
personer i firmaet som referanser.
• Søknader må aldri sendes til noen instans
utenfor firmaet for eksempel en konsulent,
uten at søkerne er kjent med denne
prosedyren på forhånd.
• Dersom ikke annet er gjort kjent for søkere
som kalles til intervju, har firmaet plikt til
å betale vanlige kostnader til reise, diett og
opphold.
• Gi tilstrekkelig og korrekte opplysninger til
dem som blir intervjuet, om firmaet og stillingen. Orienter spesielt om lønnsomheten
og fremtidsutsikter.
• Gi aldri en «påpyntet» beskrivelse av de
utfordringer stillingen innebærer - med la
orienteringen være saklig og nøktern.
• Gi aldri konkrete løfter om videre karriereutvikling. Dette vil i alle fall være helt
avhengig av søkerens kompetanse og personlig utvikling.
• Vær uhyre forsiktig med å gi konkrete
signaler om fremtidig lønnsutvikling med mindre lønnstillegg etter prøvetiden
allerede er fastlagt.

• Aktuelle interne søkere bør behandles så
vidt mulig likt med søkere utenfra. Interne
søkere som ikke er aktuelle, bør informeres
så snart dette er klarlagt.
• Kall aldri inn uaktuelle søkere til testing
og intervju som rent «skuebrød». De av
søkerne som blir intervjuet, bør behandles
seriøst. Dette vil si at intervjuene blir gjennomført på en profesjonell måte. «Revolverintervju» er ikke å anbefale - ganske enkelt
fordi dette ikke gir søkerne en rimelig
sjanse til å vise hva som virkelig bor i dem.
• Nærmeste overordnede bør - uoppfordret
fortelle om sin lederstil. La aldri søkerne
gjennomgå personlighetstester med mindre
hensikten er å gi skikkelig tilbakemelding
om resultatet. Alle kandidater bør også få
med seg testen til odel og eie.
• Dette betyr at man tar seg tid til å gjennomgå resultatet og å diskutere dette på et
fritt grunnlag. Søkeren bør få grei beskjed
om at testresultatet ikke betraktes som
noe «sannhetsbevis» - men bare som et
samtalegrunnlag.
• Ethvert testresultat er situasjonsavhengig
- og gir kun et «øyeblikksbilde». Resultatet
bør derfor ikke oppbevares utover en kort
periode – ganske enkelt fordi de aller fleste
utvikler seg over tid.

A

• Under ingen omstendighet bør et testresultat gjøres kjent for andre enn de
personer som er med på intervjuet - og
eventuelt den ansvarlige for personalavdelingen.
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2. Bestselgeren er genial
Når du leter etter den perfekte selgeren, ser
du etter en person som gjerne skiller seg ut
fra mengden. Glem Janteloven. Alle ledere
leter etter mennesker med integritet,
intelligens, positiv energi, besluttsomhet og
evne til både å utføre og gjennomføre.
Den rette kandidaten er ikke nødvendigvis
han/hun som har den rette utdannelsen
eller som har jobbet på de ”rette” stedene.
Personlig egnethet, holdninger, verdier og
motivasjon spiller en større rolle i salg enn i
andre yrker. Kandidaten må være ”sulten” på
å selge mer.
Din toppkandidat starter innsalget av seg selv
allerede når søknaden skal leveres. Han/hun
sender ikke søknaden på e-post eller i posten.
Han leverer den personlig, sammen med et
solid håndtrykk og et godt smil. På den måten
skiller han seg fra de andre. Det faktum at
han også har bilde av seg selv på søknaden
og CV gjør at han er sikker på å bli husket i
etterkant. Han/hun en selvskreven kandidat
til et intervju «Ahhh, det var han/henne som
leverte søknaden personlig» sier du når
du blar i gjennom søknadene etterpå. Ditt
inntrykk var helt sikkert positivt og vår mann/
kvinne havner i kategorien for nærmere
gjennomsyn. Alle andre kandidater vil etterpå
bli målt opp mot denne selvselgende person
som leverte personlig. På den måten har
han/hun også klart å eliminere en del gode
konkurrenter som kanskje ikke behersker
kunsten å søke jobber like godt som han/hun
selv.

A

122

De beste selgerne har fire
tilleggskompetanser:
1) Sosial intelligens utover gjennomsnittet
De er enormt empatiske, dvs. at de forstår og føler med sine kunder. De forstår
kundens utfordringer og hvilket press
kunden utsettes for. De kjenner kundens
forretningsunivers. De ser alle avtaler med
kundens øyne.
2) De er til å stole på. De holder ord. Et
håndtrykk betyr noe. Det er like fast som
forpliktelsen det representerer. De ser
ethvert salg som en del av et langsiktig
forhold, og kundene føler det på samme
måten. De definerer selskapets kunder som
sine egne kunder. De er selvstendige og
målrettet, har integritet og respekt, og
en vilje utover det vanlige.
3) Markeds- og samfunnsorientert De er
kommersielle, dvs. at de jobber kontinuerlig med å øke inntektene. De mister aldri
salgsmålet av synet. De er “hellig overbevist” om at kunden trenger produktet
han/hun selger. De tar de vanskelige
samtalene dag etter dag. De er modige i
møtet med andre mennesker. De har
relasjonsmot. De klarer å si fra på en
hyggelig måte. De tar ikke avslag personlig.
De er som en dupp, uansett kritikk, trekker
de pusten dypt og spretter opp igjen.
4) De har en kraftig blanding av sterk
egodrive, relasjonsmot og selvsikkerhet.
De tar ansvar og kontroll over situasjonen.
De er nysgjerrige og har det gøy De har
selvtillit og utholdenhet. De er geniale i å
balansere firmaets interesser med kundens
interesser. På slutten av vanskelige
forhandlinger vil begge parter beskrive
prosessen som mer enn rettferdig. De
finner alltid vinn-vinn situasjoner. De
representerer både selskapet og kunden.
De er kundens representant og advokat i
sitt eget firma. De elsker å gå utenom allfarvei for å søke nye produkter, nye kunder

og nye måter å selge på. De er iderike og
kreative samtidig som de er langsiktige og
tålmodige.

Iversen og Morten Hatlem undersøkt om man
kan finne tilsvarende personlighetsmarkører
som kan forutse suksess hos selgere.

Bestselgeren er en egen rase. De er en
ekstrem blanding av gult og grønt med en
kjerne av rødt innenfor en ramme av blått.
De får kick av selve salget. De elsker å
signere kontrakter. Samtidig elsker de
kontakten med kunden før og etter. De er
lidenskapelige i forspillet og trofaste i oppfølgingen. De er dedikerte og bruker all sin tid
på salget. De lar seg ikke distrahere av andre
arbeidsoppgaver. Ansett derfor aldri din
geniale selger som salgsleder. Han er for
verdifull til det!

Samvittighetsfullhet og emosjonell stabilitet
er verdifulle suksessfaktorer for enhver jobb.
Utadvendthet er funnet å være signifikant
knyttet til salgssuksess. Kan man bli mer
spesifikk? Intensitet er den viktigste
”utadvendte” egenskapen. Her må det
bemerkes at også introverte mennesker
kan ha stor intensitet i sitt arbeid. Av de
”samvittighetsfulle” egenskapene var
gjennomføringsevne, pålitelighet og orden
tegnene på salgssuksess. Dette skurrer med
det intuitive bilde mann i gata har av en
superselger. Så er det forskningsmessig
belegg for å si at superselgere skiller seg
fra bestselgeren. Bedrifter skal kanskje
vokte seg for å ansette en superselger.
Han/hun lykkes uten tvil i en periode.
Du finner han/henne som støvsugerselger.
Når han/hun er ferdig, har han støvsugd
markedet. Superselgeren har ett kort og
intenst liv og kan sammenlignes med en
døgnflue. Bestselgeren dyrker markedet slik
at det blir bedre med årene. På den måten
styrker han/hun sitt firmas posisjon og
omdømme.

Ansettelsesprosessen starter gjerne når
noen velger å slutte - eller når bedriften
ekspanderer. Uansett er det viktig å få rett
person på rett sted, og dette ansvaret hviler
gjerne på lederen.
På ledertreningen gjennomgår vi hvordan
vi kartlegger stillingsbehovet, krav til stillingen, annonsering og søknadsbehandling.
Videre har vi praktisk trening i å gjennomføre
intervjuer med kandidater, samt hvordan
gjennomføre referansesamtaler. Hvilke
kriterier skal vi bruke for å fastslå hvem som
er den beste kandidaten og som vi ønsker
å tilby jobb? Alt dette er nøkkelområder vi
gjennomgår for å kunne gjøre en god
ansettelsesprosess. I hvilken grad stoler du
på magefølelsen og dine egne oppfatninger.
I hvilken grad støtter du deg på fakta? Hvilke
fakta er relevant? Bruker du tester?
Feilansettelser koster
Å ansette de riktige salgspersonene har
direkte innflytelse på bunnlinja i de fleste
bedrifter. De siste tiårene har det vært stor interesse i forsk-ningsmiljøene for å finne faktorer som kan forutsi hvordan en arbeidstaker
vil lykkes i jobben. Forskning viser at det er
en tydelig sammenheng mellom de relativt
brede personlighetsfaktorene ”The big five”
og jobbprestasjoner. I en ny studie har Ole

A

MEN hvorfor venter du til behovet er akutt?
Hva koster ikke hastverket deg? Hva med å
være proaktiv og være på konstant utkikk
etter folk som du vil ha inn i bedriften din så
snart det byr seg en anledning. Når passer
det å ansette en bestselger? Svar: Alltid.
Prestasjonscoachende spørsmål
Hvordan påvirker det du nå har lest dine
fremtidige ansettelser, jobbintervjuer og
synspunkt på kandidatene. Hva vektlegger
du?
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3. Testing lønner seg
Med kyndig bruk av personlighetstesting er
det mer sannsynlig at du kan velge ut noen
som du kan trives sammen med, enn om du
velger ut fra magefølelsen alene.
Bedrifter taper på å droppe tester før
ansettelse. Debatten om IQ-testing viser
at mange nøler med å ta i bruk formelle
seleksjonsmetoder ved ansettelse, åpenbart
fordi de ikke vet at det finnes solid forskning
bak. Schmidt, Hunter, Outerbridge, & Trattner
(1986) er dokumenterer at dersom den
amerikanske staten hadde brukt IQ-tester ved
seleksjon av offentlige funksjonærer det året,
ville besparelsen vært ca. 500 millioner dollar
i 2010-dollar for hvert år det årskullet hadde
vært i arbeid. Man kan si hva man vil om at
dette impliserer et kaldt og instrumentelt
menneskesyn, men man kan bygge mye vei,
sykehus og skoler for 500 millioner dollar.
Konklusjonen er enkel
Dersom du bruker testing før ansettelse,
tjener du mer pr. ansatt enn dersom du
ikke gjør det. Som leder i et selskap kan du
ha delte meninger om dette: Det kan være
vanskelig å finne kompetente testere, du må
endre måten du gjør ansettelser på og du
får i mindre grad ansette mennesker basert
på personlige preferanser: Like interesser,
ønsket kjønn, alder, sosial bakgrunn og
lignende.

A

Sitter du derimot i styret i selskapet, burde
ønsket ditt være klart: De ansatte skal velges
ut fra hvem som kan tjene penger for selskapet. Det beste er at med kyndig bruk av
personlighetstesting er det mer sannsynlig at
testen kan velge ut noen som leder kan trives
sammen med, enn det lederen kan selv ut fra
magefølelse.
De fleste later til å tro at søkerne kan deles i
to: De som ikke kan klare jobben, og de som
kan klare jobben. Så snart de som ikke kan
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klare jobben er eliminert, spiller det liten rolle
hvem som blir ansatt av de som kan klare
jobben, så lenge det er en som lederen liker.
Slik tenking taper bedriften mye penger på.
Forskjellen i inntjening mellom en middels og
en eksepsjonell utøver av yrket, er produktet
av
• hvor god seleksjonsmetoden er (Validitet)
• hva som er forskjellen i inntjening mellom
en middels kompetent og en eksepsjonelt
kompetent utøver (Nytte)
• hvor stor andel av søkermassen som skal
ansettes (Avskjæring)
Disse tre skal altså rett og slett tallfestes og
multipliseres med hverandre.
Rent matamatisk er nytten av en seleksjonsprosedyre den økningen i inntekt per år man
kan forvente å få ved å bruke akkurat den
seleksjonsmetoden fordi den øker sannsynligheten for å velge en god kandidat.
Validitet - hvor god er seleksjonsmetoden?
Målet på hvor god en seleksjonsmetode er,
kalles validitet. Den er funnet ved forskning.
Ved bruk av vanlig intervju, CV-sjekk og
referansesjekk kommer validiteten maksimalt
opp i 0,2. Med personlighetstester brukt som
supplement til ustrukturert intervju, går
validiteten ned. Det finnes tabeller over
validitet av seleksjonsmetoder i litteraturen.
Typisk er
• Intervju + CV-sjekk: 0,2
• Personlightestest: 0,4
• Evnetest: 0,5
Det er dog mange forbehold: Tallene forutsetter at det gjøres riktig. Bruker man
personlighetstest kombinert med strukturert intervju og jobbanalyse, kan validiteten
komme opp i 0,5. (Intervjuet kan ikke kalles
strukturert dersom spørsmålene ikke er
resultat av en jobbanalyse, og jobbanalyse er
det få i Norge som kan.)

Nytte
Noen mennesker er dyktigere enn andre,
men få er klar over at forskjellen kan måles
og være ganske stor. Et klassisk illustrerende
eksempel (men på langt nær det eneste)
var Hunter Mabon som intervjuet de som
solgte pølser på gata i Stockholm på fredagskveldene. De dyktigste tjente dobbelt så mye
som de gjennomsnittlige ganske enkelt ved
å være flinkere til å selge brus sammen med
pølsene.

• Da er nytten lik 0,9, det er vist ved forskning.
• Avskjæringen er 1,4, dersom forholdstallet
mellom søkere og kandidater er fem til 1.
• Validiteten varierer med metoden
- Metode 1: Vanlig jobbintervju: 0,2
- Metode 2: Jobbanalyse + test + strukturert
intervju: 0,45

Skal man forsvare lønna, må ens inntjening
normalt være lønn x 1,2. Da sier man at nytten
er 0,0. Eksepsjonelle utøvere i lavere stillinger
har gjerne inntjening over 1,6, da er nytten =
0,4. Nytten for ledere er typisk 0,9, og for
selgere og meglere kan nytten være både 2
og 3. Forskning viser at de dyktigste
programmererne kan være ni ganger så
produktive som de gjennomsnittlige.

- ved metode 2:
0,9 x 350 000 x 1,4 x 0,45 = 198 450

Du kan ikke avgjøre hvem av søkerne som er
mest produktiv på magefølelse. Skal du ha et
klart bilde, må du bruke tester.
Avskjæring
Avskjæringen er et vektet forholdstall mellom
antall søkere og antall som skal ansettes. Den
avleses fra tabell. Jo flere søkere til stillingen
jo større er sannsynligheten for at det finnes
en bestselger blant søkerne. Nytten øker jo
flere som søker og jo færre som skal
ansettes. Eksempel: Skal 1 ansettes av
10 søkere er forholdestallet 0,1, mens
avskjæringen er 1,7.
Det er ikke alltid toppkandidater blant
søkerne, og metodene er ikke perfekte, og
formelen reflekterer dette. Derfor gjelder
tallene i snitt over tid. Et eksempel (for
detaljer om metoden, se Mabon (2005), kapitel
11):
Eksempel
Man skal ansette en fagspesialist i en
begynnerstilling med årslønn på 350 000
kroner, og det pleier å være fem søkere pr.
stilling.

Økonomiske konsekvenser blir
- ved metode 1:
0,9 x 350 000 x 1,4 x 0,2 = 88 200

Lar man være å bruke formelle metoder i
rekruttering i dette tilfellet, vil altså bedriften
tape ca. 110 250 kr for hvert år den ansatte
er i stillingen. Med IQ-testing i tillegg vil
validiteten øke enda mer. Hva den reelle
forskjellen i inntjening er, avhenger
naturligvis også av hvor mye det er å hente
ute i markedet. Dette illustrerer likevel hvor
dårlig økonomi det er i å tro på magefølelse
ved rekruttering.
Konklusjon
Selv så usikre som de formelle metodene
er, er de likevel normalt minst dobbelt så
sikre som de uformelle, og vil følgelig i
gjennomsnitt doble nytten i kroner og øre av
de medarbeiderne som blir ansatt. Av og til
treffer man feil med formelle metoder, og av
og til treffer man blink med magefølelsen,
men mye sjeldnere enn om man bruker
formelle metoder. Hvis du vet hvor mange
som er ansatt i bedriften og hvor lenge de blir
der i gjennomsnitt, kan du regne ut ganske
lett hvor mye bedriften taper på ikke å bruke
formelle metoder korrekt i rekruttering.

A

Lag en mal for dine ansettelser. Planlegg
hvordan du vil velge ut kandidater til
intervju. Hvilke spørsmål vil du stille.
Hva er det kandidaten ikke forteller?
Hvilke tester vil du be om? Skal du bruke
rekrutteringsfirma? Hvem skal være med
på intervjuene?
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4. Bruk hele hjernen
Du er hjernen din.
Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og
armer.
J. Nicolaisen
Selvoppfattelsen, samvittigheten, humoren
og intuisjonen vår, kort sagt hele vår personlighet dannes i pannen. Din selvbevissthet og
din hukommelse sitter i hjernen.
Bevisstheten oppstår i samspill mellom flere
hjernesentre. Personligheten er de trekkene,
vanene og erfaringene som avgjør hvordan du
handler, og forholdet ditt til andre mennesker
og begivenheter. Den kommer til uttrykk på
svært ulike måter.
Pannelappen utgjør 30 prosent av hjernen og
gir deg
• selvbilde
• humor
• intuisjon
• moral
• dømmekraft
• rasjonell atferd
• målrettet oppmerksomhet
• samvittighet

A

De syv intelligenser
Hver eneste dag bruker du mange ulike typer
intelligens. Vi har mange flere typer intelligens enn IQ. En skoleelev kan godt være
dårlig til å stave, men flink til å tegne, dårlig
til å dividere, men god i fotball. Det er forhold
som har blitt stadig tydeligere i vårt moderne
og allsidige samfunn. Det var den amerikanske
psykologen Howard Gardner som tidlig på
1980 tallet fikk gjennomslag for en definisjon
av menneskets i alt sju intelligenser.
1. Sosial intelligens
Folk med høy sosial intelligens er vanligvis
svært empatiske og gode til å sette seg i
andre menneskers sted. De arbeider godt i
grupper og lærer best i fellesskap, og de er
flinke til å motivere og inspirere andre.
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2. Personlig intelligens
Det å være avslappet i forhold til seg selv,
tyder på høy personlig intelligens. Folk
med høy personlig intelligens har ofte stor
selvtillit, vet hva de kan, og hva de ikke kan.
De er ofte selvsikre og flinke til å motivere seg
selv, og de liker å arbeide alene.
3. Språklig intelligens
Gode språklige evner henger sammen med
språklig intelligens. Folk med høy språklig
intelligens er flinke til å forklare og fortelle.
De lærer fremmedspråk raskt og bruker med
letthet språklige nyanser, som for eksempel
metaforer. De har lett for å huske navn og
datoer.
4. Kroppslig intelligens
Det er graden av kroppslig intelligens som
styrer hvor fysisk aktive vi er. Folk med høy
kroppslig intelligens har god kontroll over
kroppen, er praktisk anlagt og vil helst berøre
og prøve ting. De er ofte utendørs og trives
med å være mye i bevegelse.
5. Logisk intelligens
God matematikk forståelse krever høy
logisk-matematisk intelligens. Den gjør at vi
raskt og effektivt kan se, systematisere og
kategorisere mønster. Folk med høy logiskmatematisk intelligens tenker ofte resonnerende og logisk og er flinke i hoderegning.
&. Musikalsk intelligens
Svært musikalske mennesker har høy
musikalsk intelligens. De er flinke til å høre
mønster i lyder og har lett for å huske dem og
bruke dem i nye komposisjoner. De har rytmesans, kan huske melodier og legger generelt
merke til lydene som omgir dem.
7. Visuell intelligens
Romlig eller visuell intelligens kommer til
uttrykk i evnene våre til å “se” og visualisere
verden for vårt indre øye. I praksis kommer
den til uttrykk ved en velutviklet retnings- og
stedsans. Romlig intelligens gjør oss flinke til
for eksempel å navigere og lese diagrammer.

Høyrehjernet
Typisk for “høyrehjernete” personer:
De tenker i bilder, rom og tid. De setter
sammen detaljer til helheter – dvs. at de har
lett for å se sammenhenger i det de opplever.
På det praktiske plan kan de være ganske
kreative, men de blir slått av de “venstrehjernete” når det gjelder å være originale i
sin oppfinnsomhet. De har vanligvis et tydelig
kroppsspråk, er utadvendte og spontane - og
har lett for å vise følelser. De trenger i store
trekk variasjon, spenning, utfordringer og
frihet for at livet skal ha mening. De har
mer sans for aktiv handling enn for passiv
planlegging - og de er vanligvis ikke spesielt
analytiske i sin legning. De har tendens til å ta
beslutninger ganske raskt og intuitivt. De blir
lett rastløse dersom de må være alene i lange
stunder av gangen. De har lettere for å sette
prosjekter i gang - ta ledelsen - enn “venstrehjernete” personer.
Venstrehjernet
Typisk for “venstrehjernete” personer:
De tenker i detaljer, bearbeider informasjon
på en logisk/analytisk måte, er kritiske og
ønsker en relativt sterk kontroll med det som
skjer rundt dem. Venstrehjernete personer er
generelt sett mer innadvendte, reserverte og
tenksomme enn høyrehjernete - og har
lettere for å konsentrere seg om det de holder
på med i øyeblikket. De har som regel gode
anlegg for tallbehandling/matematikk.
I store trekk er de ganske grundige. En typisk
perfeksjonist vil vanligvis være venstrehjernet. Venstrehjernete personer har som
oftest et sterkt behov for orden og system og de trenger vanligvis god tid når vanskelige
beslutninger skal tas. De tenker ofte mer
“originalt kreativt” enn de typisk utadvendte.
Midt på skalaen
Dersom du er noenlunde midt på skalaen,
kan det tyde på at du har lettere for å “skifte
gear” enn de som hører til ut mot skalaens
ytterpunkter. Med dette menes at du vil ha
lettere for å variere arbeidsmåte for å løse
forskjellige typer problemer. Eksempelvis

kan du skifte relativt raskt mellom å fungere
som idéskaper, og å analysere problemene i
dybden. Eller du skifter mellom å bearbeide
detaljspørsmål i det ene øyeblikk, og deretter
uten særlige vansker går over til å vurdere
hvordan detaljene passer inn i en større
helhet. Du vil ha relativt lett for å samarbeide
med helt forskjellige personer, og du har
rimelig god evne til å omstille deg etter de
varierende krav omgivelsene stiller til deg.

Dette bruker du venstre
hjernehalvdel til:		

Dette bruker du høyre
hjernehalvdel til:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logikk			
Detaljer			
Fakta			
Ord og språk		
Fortid og nåtid		
Virkelighet			
Matematikk og fysikk
Forståelse			
Kunnskap			
Viten			
Mønster			
Navn på gjenstander		
Strategier			
Praktiske gjøremål		
Trygghet

Følelser
Helhetlig tenkning
Fantasi
Nåtid og fremtid
Filosofi og religion
Tolkning
Tro
Verdsetting
Romfølelse
Gjenstanders funksjoner
Forestilling
Muligheter
Villskap
Risikotaking

A

Prestasjonscoachende spørsmål
1. Hvilke andre viktige kunnskaper har du
fått om atferdsstiler på dette stadiet i læreprosessen?
2. Når du ser tilbake på gruppediskusjoner
med mennesker som er lik deg selv, hva
fremstår som dine vesentlige muligheter for
å utvikle deg?
3. Hvilke ideer har du, eller hva kunne du
tenke deg å gjøre på dette stadiet i læreprosessen, for å fortsette å bruke det du har
lært?
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5. Profilanalyse for å måle tenkestil
Er du en leder med personalansvar? Kan du
lede og arbeide i team? Forstår du betydningen av å kjenne atferdsprofilene til teamet?
Rekrutterer du de beste medarbeiderne?
Kan du videreutvikle dine salgs- og service
medarbeidere?
Er du en medarbeider som arbeider med
kundebehandling? Kan du selge på en
overbevisende måte? Klarer du å løse de
utfordringer som oppstår? Kommuniserer
du godt med kolleger og kunder? Fungerer
du godt i det teamet du jobber i? Hvordan
takler du stress? Har du papir på din realkompetanse?
Du må kunne lede deg selv for å kunne lede
andre.
Analyseverktøyet PROFIL® gir deg forståelse
og innsikt i enkeltindividers atferd og tilpasning i grupper. Verktøyet er tilpasset norske
forhold og et av markedets mest brukte. Det
er nyttig for å forstå ulike væremåter, reaksjonsmønstre og handlingsmønstre. Det er
nyttig når du skal lede seg selv, lede andre,
takle uforutsette situasjoner og når du skal
jobbe med kundebehandling.
PROFIL® er spesielt nyttig med tanke på
følgende bruksområder: Organisasjonsutvikling, personlig utvikling, teambuilding,
humankapital, karriereutvikling, rekruttering,
personalplanlegging og medarbeidersamtaler.
Brukt som lederutviklingsverktøy bidrar bruk
av PROFIL® til å skape trygghet i lederrollen, utvikle lederkvaliteter, fokusere på
samhandling og fremme motivasjon som gir
målbare resultater.

A
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PROFIL® er et norsk system basert på data
og erfaringer fra testing av ca. 3 000 personer.
Erfaringen har gjort det mulig å finne frem
til et sett av kriterier som er målbare - og
som kan sjekkes mot hverandre slik at klare
feilvurderinger avdekkes. Systemet har som
basis 20 forskjellige «normalprofiler». Via datasystemet plasseres hver enkelt besvarelse
inn i den av normalprofilene som stemmer
best med vedkommendes utfylling av skjemaet.
PROFIL® er konstruert med tanke på følgende
bruksområder:
• Rekruttering
• Yrkesvalg
• Personlig utvikling
• Sammensetning og utvikling av effektive
team
• Organisasjonsanalyser
• Personalplanlegging
• Medarbeidersamtaler
Jobbsøkernes personlige egenskaper kan
kartlegges med PROFIL®. Da får du samtidig
kartlagt hvem de jobber best sammen med,
hvem de lett går i konflikt med og hvilke
egenskaper de med fordel kan utvikle litt mer.
Har du brukt profil på de som du allerede
har ansatt, vet du hvilken profil du mangler i
teamet ditt.

Dato: __________________________________________________________________________
						
Firma: _________________________________________________________________________
Avdeling (gruppe): _______________________________________________________________
Navn: _________________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
Postnr: _______________________________

Poststed: _____________________________

Tlf.privat: ___________________ Tlf.j.: __________________ Født: _____________________
Utdannelse(høyeste):_____________________________________________________________
Stilling: _______________________________________________ År i stillingen: ___________
Rettledning
• La deg ikke fascinere av ord du føler gir et mest mulig «sosialt akseptabelt» bilde av deg selv.
• Unnlat å se tilbake på hva du har svart før. Det vil forvirre - uten at resultatet blir bedre.
• All personvurdering er situasjonsbestemt. Prøv likevel å finne frem til det mest typiske ved
din måte å være på.
• Du bør ha både jobb og privatliv i tankene.
• Du må aldri fylle ut mer enn ett svaralternativ og heller ikke svare mellom tallene
• Alle spørsmål må besvares.
• Husk å forsikre deg om at alle sidene er med.
Slik bruker du skjemaet
Tegn en ring rundt det tallet på hver skala som best uttrykker din måte å tenke og jobbe på.
Som eksempel brukes utsagnet du finner øverst på skjemaet - neste side.

A

Tallet 0 betyr at du er svært tilbakeholden og innesluttet - altså svært innadvendt.
Tallet 1 betyr at du vanligvis er temmelig tilbakeholden og innesluttet - og nokså sjelden
snakker om dine egne følelser.
Tallet 2 betyr at du helst unngår å snakke om deg selv - samt at du må kjenne andre ganske
godt (og stole på dem) før du føler deg trygg.
Tallet 3 betyr at du varierer mellom å virke innadvendt og utadvendt - alt avhengig av
situasjonen.
Tallet 4 betyr at du er på den utadvendte siden - uten å være av de aller mest spontane.
I situasjoner der du føler deg hjemme, kan du virke rimelig spontan og åpen.
Tallet 5 betyr at du er temmelig spontan, fri og åpen. Du er svært direkte i din måte å være på.
Det er sjelden du legger bånd på deg når du har klare meninger.
Tallet 6 betyr at du er uhyre spontan, fri og åpen av natur - ja, så åpen som det er mulig å bli.
Viktig: Ytterkantene av skalaen (0 og 6) brukes bare i de tilfellene der du føler deg «unik»
(særpreget) i den ene eller den annen retning - i forhold til de aller fleste du kjenner til.
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DEL 1

A

Jeg er svært tilbakeholden og innesluttet/
innadvendt av natur

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært spontan, fri og åpen av natur

Jeg jobber helst med noe som krever
fordypning og grundighet

0 1 2 3 4 5 6

Jeg vil helst jobbe med noe som kan tas
«på sparket»

Jeg arbeider helst med én sak om gangen

0 1 2 3 4 5 6

Jeg liker svært godt å ha mange
baller i luften på én gang

Jeg er kritisk/analytisk i min måte å løse
problemer på

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært åpen og intuitiv i min måte å
løse problemer på

Jeg liker svært godt å jobbe med teoretiske
oppgaver

0 1 2 3 4 5 6

Jeg vil langt heller jobbe med praktiske og
konkrete oppgaver enn med teoretiske

Jeg liker å jobbe med talloppgaver

0 1 2 3 4 5 6

Jeg synes talloppgaver er kjedelige

Jeg tenker alltid igjennom flere alternativer
før jeg prøver en idé i praksis

0 1 2 3 4 5 6

Skal jeg løse et problem, går jeg ofte rett
på - og prøver min første idé i praksis

Jeg pleier alltid å ta tiden til hjelp når jeg
skal ta beslutninger

0 1 2 3 4 5 6

Jeg har lett for å ta raske, «instinktive»
beslutninger

Jeg er fremfor alt logisk/rasjonell i min
tenkning

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er fremfor alt sensitiv overfor det som
skjer på det følelsesmessige plan

Jeg er klart mer faglig rettet enn
menneskerettet

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er klart mer menneskerett enn faglig
rettet

Jeg er svært forsiktig for ikke å ta unødige
sjanser - og går aldri ut over kjente grenser

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er stort sett svært villig til å ta sjanser også slike som går ut over vanlige grenser

Som oftest føler jeg meg ganske avhengig
av andre

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært uavhengig av natur

Jeg er ofte ganske rask til å avbryte en
aktivitet dersom jeg møter sterk motstand

0 1 2 3 4 5 6

Jeg har svært vondt for å gi opp noe jeg har
begynt på - selv om jeg møter sterk motstand

Jeg er ikke den som søker særlig stort
ansvar

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er sterkt ansvarssøkende

Som oftest er jeg svært forsiktig og unnfallende - og gir meg ofte selv om jeg har rett

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært viljesterk og pågående og står
på mitt til jeg blir overbevist om at jeg tar feil
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Jeg er svært fleksibel og innordnende

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært individualistisk og selvstendig

Skal jeg prøve ut noe nytt, bør det helst skje
under trygge og «gjenkjennelige» forhold

0 1 2 3 4 5 6

Jeg prøver svært gjerne ut noe nytt – også
under uvante og vanskelige forhold

Jeg liker aldri å stikke meg ut på noen måte

0 1 2 3 4 5 6

Jeg pleier alltid å vise klart hva jeg står for

Jeg er ikke særlig utholdende når jeg møter
motstand - selv i en viktig sak

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært utholdende når jeg møter
motstand

Det viktigste for meg er å oppleve «god
livskvalitet» -, dvs. et trygt og godt liv

0 1 2 3 4 5 6

For å ha et fullverdig liv trenger jeg spenning
- jeg er villig til å ofre en del av tryggheten

Jeg føler meg sjenert og reservert i større
grupper og blant ukjente

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er stort sett helt fri og uten hemninger
- selv i større grupper og blant ukjente

Det er ganske sjelden jeg ler helt spontant
og uhemmet

0 1 2 3 4 5 6

Jeg har svært lett for å le spontant og
uhemmet

Jeg er svært lukket av natur

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært åpen av natur

Jeg er ikke lett å komme inn på. Det kan ta
lang tid å bli skikkelig kjent med meg

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært lett å komme inn på - og bli
skikkelig kjent med

Jeg har lett for å holde distanse til andre før
jeg får tillit til dem

0 1 2 3 4 5 6

Jeg velger å stole på folk og er typisk
«oppsøkende»

Jeg er ofte temmelig reservert - og bevisst
kontrollert

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er temmelig spontan og direkte i min
form

Jeg betrakter meg selv som klart innadvendt
og lite snakkesalig

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært utadvendt og snakkesalig

Jeg kan være vaktsom og tilbakeholden
overfor folk jeg ikke vet «nok» om

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært tillitsfull og imøtekommende
- kanskje litt for ukritisk overfor andre

Jeg koser meg gjerne hjemme - og kan godt
trives alene

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært selskapelig - og liker dårlig å
være alene

Jeg er svært dyktig til å konsentrere meg selv om jeg jobber lenge med samme sak

0 1 2 3 4 5 6

Jeg kan ofte ha vansker med å konsentrere
meg om samme sak i lang tid av gangen
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A

Jeg blir oppfattet som vennlig og fleksibel og andre får lett innflytelse over meg

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er meget selvstendig - og har ikke lett for
å la andre få sterk innflytelse over meg

Jeg er svært forsiktig - særlig når noen form
for risiko er involvert

0 1 2 3 4 5 6

Jeg liker godt å ta sjanser. Som oftest tar jeg
tingene på sparket uten å tvile

Jeg synes ofte jeg har problemer med min
dømmekraft i vanskelige situasjoner

0 1 2 3 4 5 6

Selv i vanskelige situasjoner føler jeg at min
dømmekraft er meget god

Jeg søker nok trygghet i den grad det er
mulig - fremfor utfordringer

0 1 2 3 4 5 6

Jeg oppsøker langt heller utfordringer enn
trygghet

Jeg er ganske forsiktig av natur og er ikke
ute etter «å flytte grenser»

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er temmelig målbevisst og har et
utpreget ønske om «å flytte grenser»

Jeg er ofte noe usikker og utrygg på meg
selv og det jeg står for

0 1 2 3 4 5 6

Jeg føler meg helt ut trygg på meg selv

Jeg tar sjelden initiativ før jeg er temmelig
sikker i min sak

0 1 2 3 4 5 6

Jeg tar stadig nye initiativ selv under uklare
forhold

Jeg har ikke noe spesielt ønske om å påta
meg stadig mer ansvar

0 1 2 3 4 5 6

Jeg jobber hardt for å oppnå mer ansvar

Jeg har ikke noe ønske om innflytelse - selv
om problemstillingen interesserer meg

0 1 2 3 4 5 6

Jeg har et klart ønske om å skaffe meg
innflytelse ved å påvirke andre

Jeg er ikke særlig innstilt på konkurranse
for å komme meg opp og frem

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er klart innstilt på konkurranse for å
komme meg opp og frem

Jeg sier sjelden ifra selv om enkelte utnytter
meg iblant

0 1 2 3 4 5 6

Jeg sier oftest ifra dersom noen forsøker å
utnytte meg

Jeg er svært lite opptatt av å få rett i en
diskusjon selv om jeg vet jeg har rett

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært utholdende i en diskusjon
dersom jeg vet at jeg har rett

Jeg prøver nesten alltid å unngå konflikter

0 1 2 3 4 5 6

Jeg tar gjerne konflikter direkte «på sparket»
- uten å nøle

Jeg er nok mer av en typisk «tjenesteyter»
enn en aktiv initiativtaker

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er klart mer av en aktiv initiativtaker
enn en typisk «tjenesteyter»

Jeg er en utmerket lytter - og hjelper gjerne
andre til å få frem det de har på hjertet

0 1 2 3 4 5 6

Jeg liker godt å snakke selv - og kunne nok
ofte være mer lyttende
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Jeg betraktes av alle som svært smidig,
hjelpsom og velvillig

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er for aktiv og resultatrettet til stadig å
kunne være opptatt av andres behov

Jeg har ikke behov for å hevde mine
meninger - og regnes som en diplomat

0 1 2 3 4 5 6

Jeg står gjerne frem med klare meninger og er ikke noen typisk diplomat

Jeg går bevisst inn for alltid å være i
fremste rekke når det gjelder å gi service

0 1 2 3 4 5 6

De fleste vil vel føle at jeg er mer krevende
og resultatrettet - enn serviceinnstilt

Jeg har svært ofte følelsen av at andre
styrer min tid

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært bevisst på selv å styre min tid

Jeg er svært følsom (sensitiv) overfor
andres behov for hjelp

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er ikke av de mest følsomme og ønsker
klare signaler når andre trenger hjelp

Jeg er forsiktig og fordypende når jeg skal
ta beslutninger ut over det dagligdagse

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er stort sett både rask og risikovillig når
jeg tar beslutninger

Jeg er temmelig nøktern og systematisk i
min tenkning - alltid med bena på bakken

0 1 2 3 4 5 6

Jeg er svært utradisjonell og idérik - og er
nok ikke alltid like nøktern

Når jeg får en idé, kan jeg gruble lenge
over den

0 1 2 3 4 5 6

Jeg vil helst prøve ut en ny idé med én gang

Jeg jobber alltid traust og grundig praktisk talt uansett oppgave

0 1 2 3 4 5 6

Jeg kan «leke» meg frem til riktig løsning
- uten at grundigheten står i fokus

Jeg vil helst ha god tid til å tenke over
tingene før jeg setter i gang

0 1 2 3 4 5 6

Jeg har svært lett for å ta ting på sparket
- og å følge mine innfall

Jeg liker godt å arbeide med talloppgaver

0 1 2 3 4 5 6

Jeg liker ikke å arbeide med tall

Jeg påtar meg gjerne vanskelige arbeidsoppgaver som krever stor fordypning

0 1 2 3 4 5 6

Omstendelig arbeid - slikt som «papirarbeid»
ligger ikke særlig godt til rette for meg

Jeg har utpreget ordenssans

0 1 2 3 4 5 6

Noe ordensmenneske er jeg slett ikke

Jeg liker egentlig å jobbe helt for meg selv

0 1 2 3 4 5 6

Jeg blir fort rastløs dersom jeg skal jobbe
alene over tid

Jeg løser alltid problemer ved å tenke
igjennom forskjellige alternativer

0 1 2 3 4 5 6

Når jeg skal løse et problem, går jeg rett på
- og prøver ut min første idé i praksis
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DEL 2

A

J=Ja

X=Både-og

N=Nei

Trives du med saker som krever rask håndtering i et hektisk miljø?

J

X

N

Liker du hyppig selskapelighet?

J

X

N

Ønsker du ofte å være alene med dine tanker?

J

X

N

Liker du godt å ta sjanser?

J

X

N

Bestemmer du deg i store trekk temmelig raskt?

J

X

N

Foretrekker du ofte å lese eller jobbe for deg selv - fremfor å snakke med andre?

J

X

N

Liker du aktiviteter med høyt «spenningsnivå»?

J

X

N

Tenker du ofte over hensikten med livet?

J

X

N

Er du temmelig pratsom når du er blant andre mennesker?

J

X

N

Blir du spontant begeistret dersom en god venn vil ha deg med på noe spennende?

J

X

N

Pleier du å gjennomføre det meste grundig og veloverveid?

J

X

N

Har du lett for å slippe deg løs og more deg i godt lag?

J

X

N

Føler du at det er verd å ta sjanser - selv om faren for å «tape» er relativt stor?

J

X

N

Har du jevnlig behov for å ha venner rundt deg?

J

X

N

Føler andre at du er både åpen og livlig?

J

X

N

Er du dyktig til å ta avgjørelser «her og nå»?

J

X

N

Liker du å tilbringe mye tid for deg selv?

J

X

N

Passer det ditt temperament å kjøre fort?

J

X

N

Viser du stor entusiasme når det gjelder å være med på å sette igang nye tiltak?

J

X

N

Liker du godt å arbeide med hendene?

J

X

N

Tenker du deg grundig om før du setter i gang med nye oppgaver?

J

X

N

Er du ofte så konsentrert at du knapt merker hva som foregår rundt deg?

J

X

N

Er det vanskelig for andre å holde tritt med deg - i arbeid og/eller fornøyelser?

J

X

N

Liker du stort sett å ha mennesker rundt deg?

J

X

N

Er du ganske forsiktig i uvante situasjoner?

J

X

N

Er du en typisk impulsiv person?

J

X

N

Leser du vanligvis aviser grundig og systematisk?

J

X

N

Har du svært lett for å få nye venner?

J

X

N

Føler du svært ofte at nye utfordringer ligger og venter på deg?

J

X

N

Har du temmelig lett for å ta ting på sparket?

J

X

N
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J=Ja

X=Både-og

N=Nei

Ville du like å jobbe med et prosjekt som krever langtrukne dokumentstudier?

J

X

N

Foretrekker du ferier i fred og ro - fremfor å haste omkring?

J

X

N

Liker du intellektuelt utfordrende, men praktisk unyttige problemstillinger?

J

X

N

Blir du ofte innblandet i ting du senere ønsker å komme ut av?

J

X

N

Føler du at risiko og spenning gjør livet mer levelig?

J

X

N

Er du vanligvis full av kraft, energi og initiativ?

J

X

N

Har du temmelig lett for å komme i prat med fremmede?

J

X

N

Pleier du å planlegge grundig når du skal til et nytt sted?

J

X

N

Bruker du ofte kveldene/fritiden til å lese bøker?

J

X

N

Er du mest effektiv og vel til pass når du har det travelt?

J

X

N

Kunne du ønske å delta i spennende og «risikable» aktiviteter?

J

X

N

Liker du å «sove på det» før du tar beslutninger?

J

X

N

Er du trett av diskusjoner om hva som kan tenkes å hende i fremtiden?

J

X

N

Blir du svært utålmodig når du må vente på noen?

J

X

N

Liker du å ha stadige avtaler om rekreasjon/underholdning?

J

X

N

Unngår du å satse hvis du ikke er sikker på å vinne?

J

X

N

Foretrekker du arbeid som krever sterk konsentrasjon det meste av tiden?

J

X

N

Liker du arbeid som innebærer aktiv handling - fremfor dype funderinger?

J

X

N

Har du tendens til å gjøre unna det meste raskt - uten «om og men»?

J

X

N

Møter du stort sett opp til avtaler i svært god tid?

J

X

N

A
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DEL 3

A

J=Ja

X=Både-og

N=Nei

Vil du helst ha mange saker på gang samtidig - fremfor én av gangen?

J		

N

Er du dyktig til å improvisere - dvs. til å ta tingene på sparket?

J		

N

Lærer du bedre ved å lytte - enn ved å gjøre tingene selv?

J

X

N

Går du inn for «å være deg selv» - uten å tenke taktisk?

J

X

N

Er du mer innstilt på å ta én og annen sjanse - enn å være forsiktig, nøktern og metodisk?

J

X

N

Foretrekker du heller en grundig og analytisk problemløsning enn en «rask og instinktiv»?

J

X

N

Stoler du i store trekk på deg selv og dine vurderinger?

J		

N

Har du en sterk trang til stadig å prøve ut noe nytt og ukjent?

J		

N

Føler du deg best til mote når din dag er godt planlagt og strukturert?

J

X

N

Har du lett for å uttrykke følelser via et levende kroppsspråk?

J		

N

Bruker du åpenbart mer logikk enn følelser når du skal ta en «kinkig» beslutning?

J

X

N

Foretrekker du å lære noe som er direkte praktisk nyttig - fremfor ren teori?

J

X

N

Er du temmelig kritisk av natur- slik at du nekter å godta noe som strider imot
din overbevisning?

J		

N

Foretrekker du faglitteratur fremfor skjønnlitteratur - dersom du har fritt valg?

J

X

N

Vil de fleste karakterisere deg som temmelig spontan og direkte i uttrykksformen?

J		

N

Blir din evne til å sette deg inn i andres følelser betraktet som meget god?

J

X

N

Har du temmelig lett for å stole på personer du nettopp er blitt kjent med?

J

X

N

Får du iblant en uimotståelig trang til å foreta endringer i «innemiljøet»
- eller i dagligdagse rutiner?

J		

N

Vil dine venner karakterisere deg som relativt mild og ukritisk overfor andre?

J

X

N

Trenger du stort sett grundig og presis informasjon for å ta et klart standpunkt?

J

X

N

Har du relativt sterk sans for noen av disse elementene: Sang, musikk, dans,
form og farge?

J		

N

Har du lett for å finne løsninger på problemer andre kommer med?

J

X

N

Hender det ofte at du vet hva andre skal si før de sier det?

J		

N

Ønsker du en velordnet jobb fremfor en som er hektisk, variert og spennende?

J

X

N

Gjennomskuer du smiger og uærlighet i de aller fleste tilfeller?

J

X

N

NB! Vær vennlig å kontrollere at du har foretatt markering i absolutt alle valgsituasjoner.
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Fellestrekk
Familietilhørighet: Rød Ansvarssøker
Resultatorienterte, selvstendige, fleksible,
egenrådige, instinktive, naturlig autoritet,
effektive, direkte, dominerende og utålmodige.
Mer fokus på sak enn person, målstyrte. Tar
ofte raske avgjørelser basert mer på intuisjon
enn analyse. Liker muligheter og utfordringer,
er opptatt av personlig karriere og fremgang.
Stort behov for frihet til å løse oppgaver
selvstendig. Ønsker og tar ansvar. Liker ikke
rutinearbeid. Flinke til å ta ting endringer og
utfordringer på sparket.
Mulig atferd ved konflikt: Direkte og
aggressive reaksjoner, kan overkjøre andre,
kan gå i forsvarsposisjon, kan bli diktatorisk/
egenrådig/sta og bruke sin stilling og autoritet
for å få slutt på en konflikt.
Kroppsspråk: Energisk, rastløst, korte stive
bevegelser, formelt. Lite ansiktsmimikk.
Normal talehastighet: 170-200 ord i minuttet,
direkte, styrende og selgende stemme.
Lederstil: Instruerende.
Mest brukte spørreord; Hva?
Motto; Jeg vil!

Familietilhørighet: Grønn Trivselssøker
Vennlige og uformelle, samarbeidsorienterte,
unngår konflikter, styrt av følelser, mer fokus
på person enn sak, ønske om stabilitet, åpne
og mottagelige, vektlegger sosial samhandling, er lojale og pålitelige, bruker tid
på avgjørelser og kan være ubesluttsomme,
behov for følelsesmessig støtte, liker ikke
konflikter, har imøtekommende stemme med
varm tonalitet.
Mulig atferd ved konflikt: Unngår mellommenneskelig aggresjon, søker løsninger som
alle aksepterer, ønsker å berolige opphissede
kollegaer, kan bli stille og tilbaketrukket, kan
føle seg ute av stand til å løse konflikter og gir
opp for å bevare fred/ro.
Kroppsspråk: Avventende, åpent og
mottagelig.
Normal talehastighet: 100-120 ord i minuttet,
god tone, besvarende og imøtekommende
stemme
Lederstil: Veiledende.
Mest brukte spørreord; Hvordan?
Motto; Jeg føler.

Fellestrekk for Den Kreative familien
Kreative, impulsive, idérike, entusiastiske,
visjonære, frihetssøkende, nyskapende,
utadvendte, åpne og omgjengelige, 		
kommunikative, sosiale, positive, igangsettende. Har mer fokus på person enn sak.
Løser oppgaver intuitivt mer enn logisk.
Liker ikke å planlegge.
Mulig atferd ved konflikt: Unngår åpen og
direkte konflikt, kan komme med personangrep, kan bagatellisere negativ tilbakemelding, kan forsøke å blidgjøre mennesker
uten å løse problemet eller gi opp for å unngå
å tape ansikt, kan være for brå/impulsiv.
Kroppsspråk: Åpent, levende, energisk og
liker fysisk kontakt.
Normal talehastighet: 200 + ord i minuttet,
selgende, levende og engasjert stemme.
Lederstil: Rådgivende.
Mest brukte spørreord; Hvem?
Motto; Jeg tror.

Familietilhørighet: Blå Kvalitetssøker
Analytiske, gjerne mer innadvendte enn
utadvendte, grundige, rasjonelle, krever
dokumentasjon og kvalitet, saks – og
faktaorienterte, stiller krav til System, Orden
og Struktur (SOS), opptatt av tidsstyring.
Mulig atferd ved konflikt: Trekker seg tilbake
i forsvar, kan overkjøre med fakta og logikk,
bruker indirekte aggresjon/passiv motstand,
kan se ut til å ”følge ordre”, men unnlater å
følge opp, kan bli stivbent og ubøyelig, holder
tilbake informasjon, kan bli aggressiv.
Kroppsspråk: Lite mimikk og kroppsbevegelser, tilbaketrukket, formelt.
Normal talehastighet: 80-120 ord i minuttet,
strukturert monoton og saklig stemme.
Lederstil: Detaljstyrende.
Mest brukte spørreord; Hvorfor?
Motto; Jeg vet.
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Profiltype 1: Målrettet Individualist
Statistisk representasjon: 0,1 %
Profilens hovedtrekk
Den Målrettede Individualisten er sjelden, eksotisk, intuitiv, initiativrik, ekstremt
utadvendt, ambisiøs, pågående, smart, kreativ/ustrukturert, og har uvanlig god
selvtillit. Vedkommende kan mangle hemninger, etiske normer og være temmelig
selvorientert. Han/hun kan også være en dreven og freidig taktikker som bruker
de midler som er til rådighet for å nå sine mål. Målet og intet annet har fokus og
virkemidler kan raskt endres etter situasjon. På sitt beste kan en Målrettet
Individualist verbalt overbevise selv den mest skeptiske til å tro på sine idéer.
Hans/hennes troverdighet, målrettethet og engasjement gjør vedkommende i stand
til å selge sand i Sahara om det gjelder.
Omgangstone og holdning til andre
På sitt beste er den Målrettede Individualist ekstremt utadvendt. Dette er en person
med veldig høye ambisjoner, risikoviljen kan være på grensen til det uansvarlige for
mange, og den aktive legningen i kombinasjon med trang til betydelig frihet kan virke
truende og kaotisk på de fleste. En Målrettet Individualist kan oppfatte mennesker
som brikker i et stort spill, og det er en fare for at vedkommende kan virke både
overkjørende, lite lyttende og ikke hensynstagende til andres behov. Vedkommende
er så opptatt av å nå sine mål at han/hun til tider kan vise en sjarm som er temmelig
forførende.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Ansvarsviljen og fokus på dét den Målrettede Individualisten ser som sin oppgave er
så stor at hensikten kan hellige midlet. Vedkommende kan gå til ytterligheter som
for allmennheten er uforståelige. Viljen til ansvar er like formidabel, og på sitt beste
kan den Målrettede Individualist se for seg omtrent hva som helst. Instinkter og
intuisjon er sterkt fremtredende karaktertrekk. Han/hun er slettes ikke uten
analytisk talent, men bruker disse egenskapene for å nå sine mål.

A

Motiveres av
Muligheten for å nå sine mål og bli sett. Sjansen til å vise seg smartere enn de fleste.
Posisjon, kontroll, beundring, respekt og beslutningsmyndighet.
Mulige utfordringer
Respekt for andres behov for struktur og forutsigbarhet, respekt for allmenne
kjøreregler og etikk, empati.
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Profiltype 2: Gründer
Statistisk representasjon: 0,7 %
Profilens hovedtrekk
Gründeren er svært utadvendt, intuitiv, dominerende, resultatorientert, forandringsvillig, aktiv, krevende, idérik, frispråklig, energisk og utålmodig. Målbevisstheten er
betydelig og arbeidsviljen formidabel. Gründeren stiller strenge krav til seg selv og de
rundt seg og kan være kritisk til andres tempo. Han/hun er svært utålmodig for å få
frem resultater. Gründeren yngler stadig nye idéer i forhold til hva vedkommende for
tiden er opptatt av. Han/hun er full av selvtillit, har et stort vinnerinstinkt og tar ikke
uten videre et nei for et nei. Gründeren er alltid i farten og det skjer noe rundt vedkommende hele tiden. På grunn av hans/hennes direkte, raske, resultatorienterte og
noen ganger kritiske væremåte, kan andre rundt føle seg lite sett og/eller hørt.
Han/hun er vesentlig mer saks- enn personorientert.
Omgangstone og holdning til andre
Gründerens omgangstone er ærlig, målbevisst og direkte, og han/hun sier praktisk talt
alltid hva han/hun mener, og er sjelden særlig diplomatisk. I et miljø hvor Gründeren
får fritt spillerom vil han/hun stadig skape og se nye muligheter, med vekst og
utvikling som resultat. Han/hun utfordrer, provoserer og kan kritisere tilhørerne
dersom prosessen går for sakte eller om de ikke klarer å følge hans/hennes tempo.
Vedkommende gir ikke ved dørene dersom tingene ikke går slik som ønsket. Egentlig
liker Gründeren konflikter da de for han/henne synes å skape spenning og dynamikk.
Så stor er Gründerens hastighet at omgivelsene kan oppfatte at han/hun med sin
intensitet har tendenser til å gi halve instrukser og forklaringer, mens han/hun på
sin side kan synes at andre er trege eller bruker tiden for mye til tomprat. Derfor kan
Gründerens evne til å lytte til andre iblant være en utfordring. Han/hun kan være litt
på vakt og er rask til å føle om noen spiller taktisk, og gir spontan respons når vedkommende selv blir utfordret. Gründeren er ikke den beste delegerer, og er på grunn
av sitt høye tempo og resultatorientering ikke av de flinkeste til å gi andre anerkjennelse.
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Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Gründerens ansvarsvilje er på topp, han/hun tar lett ledelsen og livet/misjonen/jobben
oppfattes gjerne som en spennende reise. Hans/hennes mål ligger alltid i overkant av
andres. «Rett på sak» er mottoet. Gründeren er så utålmodig at vedkommende misliker
å vente på utredninger og derfor kan prosessene ofte gå for raskt. Han/hun er så opptatt
av fornying og fremskritt at kollegaer kan ha store problemer med å følge tempoet.
Motiveres av
Gründeren motiveres av utfordringer, nye idéer, ansvar, frihet, spenning og mulighet for å
ha ansvar for prosesser. Risiko og høyt tempo samt medarbeidere som forstår og kan følge
Gründerens entusiasme, resultatorientering og vinnerinstinkt er andre motivasjonsfaktorer.
Mulige utfordringer
Kan ha for høyt tempo i forhold til andre, egenrådighet, å lytte, å ta hensyn til andre.
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Profiltype 3: Dynamisk Overtaler
Statistisk representasjon: 1 %
Profilens hovedtrekk
Den Dynamiske Overtaler er en utadvendt, sosial, fantasirik, intuitiv, overtalende,
humør-fylt, taktisk, hjelpsom, sjarmerende, humoristisk og tilpasningsdyktig person.
Vedkommende er rask, idérik og intuitiv, og søker stadig nye løsninger på så vel praktiske
som teoretiske problemstillinger. Han/hun har en åpen, aktiv og direkte uttrykksform,
og selvtilliten er betydelig. Derfor kan vedkommende lett ta ledelsen i grupper og team.
I blant kan den Dynamiske Overtaler ha godt av noen som trekker han/hun ned på jorda
når vedkommende bygger sine luftslott, og tidsbevisstheten kan også ha godt av litt
jording. Ansvar og innflytelse er noe den Dynamiske Overtaler både ønsker og tar. På
grunn av sin dynamiske natur trenger vedkommende i blant klare strategier og rammer
for ikke å løpe fra, eller kjøre over andre. Han/hun trenger stadige nye utfordringer og
endringer, og store muligheter for variasjon og fri utfoldelse for å bli værende i et arbeidsforhold over tid. I sitt vesen er den Dynamiske Overtaler igangsetter og motivator med en
sterk evne til å få andre med seg, også på ikke oppgåtte stier. Da den Dynamiske Overtaler
kan være veldig taktisk er han/hun ofte sikker på at det blir slik de ønsker.
Omgangstone
Den Dynamiske Overtaler er en svært utadvendt, sjarmerende, talefør og omgjengelig
person som trives godt i de fleste sosiale settinger. Han/hun er raus, imøtekommende,
hjelpsom og gir av seg selv. Intuisjonen er godt utviklet og vedkommende har god evne
til å leve seg inn i andres følelser og virkelighet. Den Dynamiske Overtaler er leken,
fantasifull, får lett tillit og derfor føler kollegaer seg godt ivaretatt og sett i vedkommendes selskap. I utgangspunktet tror de godt om andre, og kan noen ganger oppfattes
som naive. De vet imidlertid at evnene til å mestre den sosiale arena også kan brukes
som kraftfulle redskaper dersom de ønsker å overtale andre.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Viljen til å lede er stor. I gruppesammenhenger tar vedkommende lett ledelsen og har
god evne til å få med seg og motivere andre. Som døråpner, igangsetter og motivator vil
den Dynamiske Overtalers unike egenskaper komme til sin rett. Han/hun er i stand til
å ta raske og intuitive beslutninger, noen ganger for raske, og driver prosesser framover i et høyt tempo. «The sky is the limit». Arbeidsformen er fleksibel og dynamisk, og
vedkommende er åpen for nye, idérike innfallsvinkler og løsninger underveis. De har en
unik evne til å søke nye løsninger både på praktiske og teoretiske problemstillinger, fra
det konkrete og over i det mer abstrakte. Når det svinger som mest rundt dem kan de
glemme tid og sted, og noen ganger også glemme ytre strategier/rammer.

A

Motiveres av
Den Dynamiske Overtaler motiveres i sammenhenger der han/hun gis mulighet til å
utfolde sin kreativitet og fantasirikdom med mange baller i lufta samtidig. Beslutningsmyndighet og innflytelse er viktig da det gir vedkommende mulighet til å ta initiativ og
sette i gang nye prosesser. Mulighet til å lede og engasjere andre motiverer, samtidig
som vedkommende har et behov for å være likt av kollegaer og ledere. Denne gode
egenskapen bidrar til å bygge et godt team.
Mulige utfordringer
Respektere andres tidsrammer, å ha bakkekontakt, økonomisk styring, å motta 		
konstruktive tilbakemeldinger.
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Profiltype 4: Kreativ Inspirator
Statistisk representasjon: 0,7 %
Profilens hovedtrekk
Den Kreative Inspirator er utadvendt, impulsiv, visjonær, nyskapende, idérik, åpen,
direkte, leken, entusiastisk og sosial, og mer fokusert på person enn sak. Vedkommende har god selvtillit, er åpen og pågående som kommunikator og får lett med
seg andre på idéer. Budsjettansvar og arbeid som krever detaljfokus kan med fordel
overlates til andre, men vedkommende har mer en nok kapasitet til å ta slikt ansvar
om det kreves. Evnen til å stimulere idéskaping og innovasjon er oftest unik. Han/
hun har en fenomenal evne til å huske det som er viktig og det som har blitt sagt.
Den Kreative Inspiratoren har også unike evner til å bearbeide og underbygge nye
tanker og idéer på en vellykket måte. Vedkommende er svært ansvarssøkende og er
en igangsetter, markedsfører og sambandsoffiser i en og samme person.
Omgangstone og holdning til andre
Den Kreative Inspirator er åpen, klar, positiv, inspirerende og vedkommende går
ofte rett til sakens kjerne både faglig og sosialt. Han/hun er direkte i sin kommunikasjon, glad i fysisk kontakt, snakker gjerne vel og lenge om sine idéer og er i
store trekk svært positiv og imøtekommende. Den Kreative Inspirator er oftest raus
og hjelpsom, får lett nye venner og virker utrolig engasjerende når han/hun går i
bresjen for en ny idé. Vedkommende er ofte fargerik fordi han/hun liker å bli sett.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Gründerånden er sterk, og disse menneskene starter ofte egne bedrifter. De
arbeider hardt, metodisk og benytter sin intuisjon og raske hjerne til å drive
bedriften fram. Når bedriften er godt etablert og drives godt, søker den Kreative
Inspirator gjerne nye utfordringer på høyere nivåer. Uten store oppgaver kan vedkommende lett dovne og bli tilbaketrukket. Han/hun trives med å lede andre. Den
Kreative Inspiratoren går temmelig mye på instinkt og intuisjon, og vanligvis ikke på
fordypelse og systematikk. Han/hun er lite begeistret for detaljer, og kan ofte være
for rask i beslutningsprosesser. Vedkommendes brede interessefelt gjør at han/hun
ofte hopper fra det ene til det andre og derved etterlater seg en del løse ender. En
Kreativ Inspirator som har innsett at han/hun er for lite strukturert, vil kunne tvinge
seg selv til større ordenssans, i hvert fall på enkelte områder.

A

Motiveres av
Den Kreative Inspirator motiveres av sosial anerkjennelse, mulighet til å uttrykke
tanker og følelser og omgang med andre mennesker. En mulighet for å arbeide i
et kreativt miljø preget av dialog, og betydelig frihet til å velge arbeidsoppgaver og
kollegaer motiverer også den Kreative Inspirator.
Mulige utfordringer
Kan være sosialt selektiv, mangel på System, Orden og Struktur (SOS), rutinepreget
arbeid, å lytte til andre, å respektere andres tid, kan bli for personorienterte.
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Profiltype 5: Teamutvikler
Statistisk representasjon: 4, 4 %
Profilens hovedtrekk
Teamutvikleren er ansvarssøkende, igangsettende, utadvendt, pågående, aktiv,
nøktern, direkte, svært målbevisst og har god selvtillit. Vedkommende er en dyktig
delegerer med naturlig autoritet som tenker langsiktig og er en menneskekjenner
med gode evner til å forstå medarbeidernes sterke og svake sider. Han/hun er flink
til å hente frem «gullet» i sine medarbeidere og motivere dem gjerne til å jobbe
sammen i team mot felles mål. Teamutvikleren har et godt blikk for nødvendigheten
av fornyelse og omstilling.
Omgangstone og holdning til andre
I omgang med andre er Teamutvikleren stort sett utadvendt, opptrer med god
selvtillit og blir gjerne oppfattet som en trygg og stabil person. Han/hun kommuniserer åpent, ærlig og direkte, og framstår som seriøs og målrettet. Når det er
nødvendig kan Teamutvikleren være både bestemt og kritisk, selv om vedkommendes atferd er å fokusere på å få fram det beste i andre gjennom oppmuntring og
ros. Han/hun er så dyktig til å se andre, og så samarbeidsorientert at vedkommende
noen ganger kan bli for demokratisk.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Teamutvikleren bruker sin naturlige autoritet og sterke ansvarsvilje til å vise vei.
Han/hun sørger for at mål blir konkretisert, strategier fastlagt, og satser uten
betenkning når bestemmelsen først er tatt. Teamutvikleren ønsker å være den
toneangivende, og er stadig på jakt etter nye utfordringer. Vedkommende sørger for
at nødvendig informasjon kommer på plass, og tar teammedlemmene med på råd
utfra deres kompetanse. Teamutvikleren lytter til andre, er ingen typisk analytiker
og bruker planmessig teamet for å nå sine mål, men ønsker selv å ha siste ord.
Vedkommende stiller ofte spørsmål/lufter problemstillinger og får teamet til å
tenne. Teamutvikleren tar beslutninger når han/hun føler for det - iblant for raskt.

A

Motiveres av
Teamutvikleren motiveres av ansvar, resultater, innflytelse, frihet til å realisere
sine mål og egen utvikling. I tillegg motiveres han/hun av muligheten til å skape
entusiasme og teamånd og sette idéer ut i livet.
Mulige utfordringer
Utålmodighet, empati, viljen til kompromiss, kan være egenrådig og overkjørende,
for lite lyttende.
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Profiltype 6: Tusenkunstner
Statistisk representasjon 2 %
Profilens hovedtrekk
Tusenkunstneren er ansvarsvillig, konstruktiv, nyskapende, ambisiøs, uavhengig, utholdende, intuitiv, samler støttespillere og er relasjonsbyggende). Han/hun er god til å tenke
taktisk, men effektiviteten i utførende arbeid kan være litt variabel, betinget av dagens
inspirasjon og jobbinnhold. Tusenkunstneren er som navnet tilsier allsidig, har mange
interesser, som gjerne skifter ofte, kan mye om mye, mener mye om mye og ser folk an.
Vedkommende liker bedre å sette i gang prosesser enn å avslutte dem, og kan legge for
dagen et imponerende engasjement når saken/oppgaven/personen interesserer ham/
henne. Om Tusenkunstneren blir spurt om hvor ”noe” er på det rotete skrivebordet, eller
i det tilsynelatende kaos de har rundt seg, vil de som regel forklare at de har sitt eget
system i kaoset, og deretter finne frem det som etterspørres. Nesten alltid….
Omgangstone og holdning til andre
Tusenkunstneren er impulsiv, skifter gjerne litt mellom å være innadvendt og
utadvendt, og i sitt rette arbeidsmiljø oppfattes vedkommende som positiv, åpen og
behagelig å samarbeide med. Tusenkunstneren kan grunnet sitt engasjement og sine
mange interesser iblant virke belærende på noen, og evnen til å lytte har da ikke
nødvendigvis første prioritet. Under stress kan han/hun på mange virke både instinktiv
og brå, og dette kan i kombinasjon med vedkommendes taktiske evner gjøre en del
mennesker usikre, men Tusenkunstneren tar vare på sine støttespillere og er lojal
overfor overordnede og medarbeidere når han/hun føler seg sett og hørt.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Tusenkunstneren vil gjerne gjøre karriere, er ansvarsvillig, kan la seg utfordre av
motstand, men også kan ha en tendens til å velge minste motstands vei. Når vedkommende lar seg utfordre av motstand, kan han/hun vise både uavhengighet og
utholdenhet. Tusenkunstneren vil iblant være preget av instinktbeslutninger, men kan
gå i dybden i saker som føles viktige. Taktiske vurderinger kan iblant virke forstyrrende
på evnen til å analysere og prioritere. Vedkommende veksler ofte mellom systematisk
planlegging og spontane ad-hoc løsninger. Tusenkunstneren er interessert i nye idéer,
men evnen og viljen til kontinuitet kan være svakere. Lite fokus på konsekvens, analyse
og systematisk prioritering skaper iblant kaos i Tusenkunstnerens liv. Vedkommende
satser helst på idéer han/hun tror vil bli verdsatt av overordnede eller andre, og kan
stå hardt på når det først gis klarsignal.

A

Motiveres av
Tusenkunstneren motiveres av frihet til å styre sin egen tid, muligheten til å kunne
influere andre med sine kunnskaper og meninger, belønning og ros fra andre, samt
respekt og anerkjennelse for sitt bidrag til den helheten han/hun befinner seg i.
Vedkommende motiveres også av muligheten til å bruke sine taktiske evner i
samtaler, problemstillinger og diskusjoner.
Mulige utfordringer
Lytte til andre, å bevare og verdsette kontinuitet, System, Orden og Struktur (SOS),
respekt for andres tid og å ta imot konstruktive tilbakemeldinger.
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Profiltype 7: Målbevisst Selger
Statistisk representasjon: 5,9 %
Profilens hovedtrekk
Den Målbevisste Selger er utadvendt, spontan, tolerant, nysgjerrig, snakkesalig,
oppsøkende, idérik, rask, kreativ, selvstendig og endringsvillig. Han/hun har en åpen
og inkluderende atferd, skaper tillit rundt seg og er ansvarsbevisst. Den Målbevisste
Selger setter seg mål og fullfører gjerne disse. Han/hun ser sjelden problemer og
tar motstand eller utfordringer på strak arm, samtidig som vedkommende ikke er
glad i rutine og gjentagelse, og har lett for raskt å oppsøke nye utfordringer.
Vedkommende har stor arbeidskapasitet, er ikke redd for å ta et ekstra tak og trives
med å ha mange baller i luften samtidig. Den Målbevisste Selger er glad i frihet i sin
funksjon, tar gjerne endringer på sparket og er ikke spesielt strukturert, likevel får
han/hun jobben unna grunnet sin store arbeidskapasitet og positive innstilling.
Omgangstone og holdning til andre
Den Målbevisste Selger er åpen, spontan, tillitsfull, tolerant og sympatisk, er glad
i mennesker og har smittende humør. Gode relasjonsbyggende egenskaper er en
viktig del av den Målbevisste Selgers verktøykasse. Han/hun har dessuten gode
sosiale antenner og bruker disse for å nå sine mål, gjerne sammen med andre i et
team.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Den Målbevisste Selger har lett for å påta seg ansvar og er selvstendig og har han/
hun tatt på seg en oppgave, satser vedkommende på å nå de fastlagte mål. Den
Målbevisste Selger er ingen typisk analytiker og løser praktiske utfordringer med
bakgrunn i intuisjon og egen erfaring. Vedkommende har lett for å håndtere flere
saker på én gang, og kan iblant ta for mye på sparket men får likevel landet det
meste.

A

Motiveres av
Den Målbevisste Selger motiveres av klare mål, ansvar og frihet i jobben. I tillegg er
viktige motivasjonsfaktorer belønning etter innsats, sosialt samvær, variasjon, tillit,
anerkjennelse og nye utfordringer.
Mulige utfordringer
Å ha System, Orden og Struktur (SOS), å lytte til andre, egen utålmodighet, krav til
faste rutiner.
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Profiltype 8: Kreativ Individualist
Statistisk representasjon 0,5 %
Profilens hovedtrekk

Den Kreative Individualisten er en person som er selvstendig, kreativ og intelligent. Det han/hun
kan mangle av interesse for detaljer, kompenseres med et godt overblikk av situasjonen. System,
orden og struktur (SOS) er erstattet med en fabelaktig evne til å løse oppgaver på sparket, og
han/hun kan være særdeles fokusert når vedkommende engasjerer seg i en ny idé. Den Kreative
Individualisten er en utradisjonell og initiativrik person med sterk tro på egne idéer. Mange kan
derfor oppleve vanskeligheter med å presentere egne forslag for vedkommende da han/hun har
sterk tro på egne løsninger. Den Kreative Individualisten er mer utadvendt enn innadvendt, uten
å være spesielt sosial, og derfor må vedkommende ofte bruke sin intelligens og sitt overblikk når
han/hun deltar på den sosiale arena. Han/Hun trenger frie hender og stort spillerom for å kunne
blomstre og trives på arbeidsplassen, men når disse kriteriene er oppfylt, vil han/hun levere solide
resultater og nyskapende løsninger. Den Kreative Individualistens selvstendige og kreative natur
gjør han/henne til en stor ressurs i innovative og/eller hektiske og dynamiske miljøer.

Omgangstone og holdning til andre

Den Kreative Individualisten er en som trives godt i eget selskap, men arbeider gjerne sammen
med andre. Han/hun er mer saksorientert enn personorientert, noe som kan komme tydelig frem
om noen forsøker å legge frem alternative forslag til løsning. Nye løsninger må være av særdeles
høy standard og helst innenfor vedkommendes egne rammer om de i det hele tatt skal bli vurdert.
Mange vil derfor oppfatte den Kreative Individualisten som egenrådig eller sta, men om motparten
har gode løsninger basert på sterke faglige argumenter, vil han/hun lytte til argumentene og
kanskje endre holdning. Det sosiale samspillet er ofte av liten interesse for den Kreative
Individualisten, og dette resulterer gjerne i en tone og holdning som kan virke kort og tydelig for de
som ikke kjenner han/henne. Vedkommende er den første til å utfordre idéer presentert av andre,
og er alltid oppmerksom på andres motiver. Føler han/hun at forslagene mangler den nødvendige faglige tyngde, vil vedkommende si ifra på en klar og tydelig måte. De som får den Kreative
Individualistens tillit vil kunne kommunisere svært godt med han/henne, og få stort utbytte av den
kreative intelligensen han/hun besitter. Den Kreative Individualisten tenker fortere, lengre og mer
originalt enn de fleste.

Ansvarsvilje og oppgaveløsning

Den Kreative Individualisten er ingen typisk karrierejeger, men søker heller frihet og mulighet til
å jobbe slik det passer best for han/henne. Vedkommende har et sterkt ønske om å levere «det
beste av det beste» når det kommer til det originale og kreative, og han/hun arbeider gjerne på en
instinktiv og spontan måte. Den Kreative Individualisten er ofte en av de mest intelligente og 		
fantasifulle medlemmene i teamet og bryr seg mer om det store bildet fremfor det han/hun oppfatter som «ubetydelige» detaljer. Dette kan skape utfordringer for bedriftens strategier og behov,
samt diskusjoner med konservative medarbeidere og ledere. Den Kreative Individualisten krever
stort spillerom og frie tøyler for å levere optimalt. Ligger forholdene til rette vil bedriften nyte godt
av de idéer og muligheter denne personen skaper. Hans/hennes fabelaktige evne til å fordype seg
kan skape resultater av særdeles høy kvalitet og bidra til vekst og utvikling. Den Kreative
Individualisten tar ansvar i kreative prosesser, men lederskap på det administrative nivå kan
hemme hans/hennes kreativitet og skaperglede.

A

Motiveres av

Den Kreative Individualisten motiveres først og fremst av frihet og anerkjennelse av egne idéer.
Hans/hennes kommunikasjon kan gi inntrykk av at vedkommende ikke ønsker innspill og
diskusjoner, selv om dette i noen tilfeller kan inspirere den Kreative Individualisten til nye
kreative og fantasifulle idéer og løsninger. For at vedkommende skal trives på arbeidsplassen
må løsningene hans/hennes settes ut i livet og gjerne bli anerkjent i prestisjefylte fagmiljøer
eller sammenhenger. Den Kreative Individualisten motiveres av kollegaer som kan forstå hans/
hennes idéer fra tanke til utførelse. Vedkommende motiveres også av ros for det han/hun oppfatter som sin styrke, nemlig sin unike evne til stadig å fornye.

Mulige utfordringer

Kommunikasjon og samspill med andre, å ha system, orden og struktur (SOS), motvillighet mot
rutiner,
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Profiltype 9: Diplomat
Statistisk representasjon: 12,5 %
Profilens hovedtrekk
Diplomaten er en lojal, løsningsorientert, jovial, utadvendt, utholdende, åpen og
trivselsskapende person. Den personlige og naturlige autoritet er god, og vedkommende balanserer godt mellom perfeksjon og frihet, og har lett for å skifte gir
og gå fra kreativ oversikt til analyse. Diplomaten er en meget god relasjonsbygger og
sosial interaksjon har hovedfokus framfor sak og mål. Vedkommende beholder roen
i opphetede diskusjoner og har som mål at alle skal være fornøyd. Han/hun tåler
konstruktiv tilbakemelding uten å gå raskt i forsvar. Er ikke unødig kritisk overfor
andre, men kan si fra. Diplomaten er en god administrator og lagspiller.
Omgangstone og holdning til andre
Diplomaten er seriøs, åpen og velvillig - uten unødvendig selvhevdelse. Vedkommende har relativt lett for å få andre med og er en god lytter. Han/hun skaper
vanligvis en positiv atmosfære, kan spille taktisk, men utnytter ikke dette til overmål.
Diplomaten er positiv og imøtekommende, viser hvor han/hun står - og forventer det
samme av andre. Vedkommende opptrer som regel behersket, rolig og saklig.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Diplomaten er rimelig uavhengig av natur - og ønsker gjerne å jobbe selvstendig.
Vedkommende er nødvendigvis ikke den som har aller størst behov for å klatre i
hierarkiet, men har lett for å ta ansvar. Han/hun har lettere for å si ja enn nei - og vil
i sosial/humanitær sammenheng kunne påta seg mange verv. Diplomaten diskuterer
gjerne i grupper, er seriøs, rimelig saklig - uten å bli kjedelig. Vedkommende kan
være både inspirerende og fengende når det gjelder problemstillinger han/hun er
særlig opptatt av, og Diplomaten bruker sin sosiale intelligens til å oppnå enighet
- selv i opphetede situasjoner. Han/hun er ikke overdrevent analytisk av natur, men
går inn for å fange opp løse tråder og kan ta raske beslutninger når det er nødvendig. Tålmodighet og utholdenhet i forhold til å finne den beste løsningen er
viktige egenskaper hos Diplomaten.

A

Motiveres av
Diplomaten motiveres av et godt miljø, sosial omgang, inspirerende ledere, positive
kollegaer og muligheten til å støtte andre. En rimelig grad av grad av frihet til å
bruke sine beste egenskaper verdsettes. Anerkjennelse og klart definerte ansvars –
og autoritetsområder, samt et harmonisk, vennlig og uformelt arbeidsmiljø får frem
det beste i Diplomaten.
Mulige utfordringer
Å ta raske beslutninger, kan være for kompromissvillig, System, Orden og Struktur
(SOS).
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Profiltype 10: Administrator
Statistisk representasjon: 15,9 %
Profilens hovedtrekk
Administratoren er praktisk, ryddig, grundig, mål- og ansvarsbevisst, rett fram,
pålitelig og stø og har godt overblikk. Vedkommende er tydelig i sin kommunikasjon og egner seg ofte godt som organisator og fullfører. Han/hun verdsetter orden,
lojalitet og effektivitet, og er opptatt av rettferdighet. Administratoren har stor
arbeidskapasitet og liker å ha klare rammebetingelser, er rimelig ambisiøs og liker
ikke å føle seg undervurdert. Vedkommende ønsker frihet under ansvar, vil gjerne
både planlegge og gjennomføre oppgaver og legger sin ære i å utføre oppgaven
etter forventningene, helst uten å føle seg detaljstyrt eller kontrollert.
Omgangstone og holdning til andre
Administratoren er utadvendt, seriøs og tydelig i sin kommunikasjon, går rett på
sak og stiller krav til sine omgivelser. Han/hun viser ansikt og går sjelden rundt
grøten, uten å bli for personlig. Han /hun prøver gjerne å få svært selvstendige
personer til å samarbeide. Administratorens rettferdighetssans kan prege hvordan
de kommuniserer eller leder og de kan gi klare signaler personer som etter deres
mening har avvikende atferd. Han/hun jobber gjerne i seriøse team og kan godt
delegere om han/hun er leder.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Administratoren har vanligvis klart over middels ansvarsvilje og forventer at
kollegaer og medarbeidere i store trekk respekterer regler og systemer og utfører
sine arbeidsoppgaver tilfredsstillende. Han/hun er opptatt av rettferdighet og kan
ta avstand fra personer som søker snarveier. Administratoren liker å ha klare
rammebetingelser å arbeide ut fra og gir sjelden opp når en oppgave først er
påbegynt. Han/hun ønsker å få frem fakta og leter ofte etter en praktisk løsning
som kan skape forenkling og dermed større effektivitet. Administratoren vurderer
for og imot og bruker en blanding av logikk og intuisjon ved oppgaveløsning.
Han/hun er villig til å lytte til andre når disse holder seg til saken, og skjærer
gjerne igjennom dersom noen haler ut tiden.

A

Motiveres av
Administratoren motiveres av rimelige utfordringer når rammebetingelsene er
klare og det meste er forutsigbart. Han/hun motiveres også av en åpen, ærlig og
direkte kommunikasjon, en rimelig grad av System, Orden og Struktur og er opptatt
av seriøs og positiv opptreden fra sjef/leder og medarbeidere. I tillegg motiveres
Administratoren av anerkjennelse som han/hun vet er fortjent.
Mulige utfordringer
Nytenkning, å jobbe i uformelle miljøer, følelsen av urettferdighet.
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Profiltype 11: Uformell Samspiller
Statistisk representasjon: 0,9 %
Profilens hovedtrekk
Den Uformelle Samspiller er utadvendt, sosial, positiv, intuitiv, velvillig, unngår konflikter og har lett for å bli likt. Han/hun har et ønske om å bli likt av alle og har lett
for å kommunisere med de fleste. Vedkommende kan til tider være ustrukturert og
tar gjerne uforutsette situasjoner på sparket. Den Uformelle Samspiller har sterke
instinkter og handler som oftest på intuisjon. For at den Uformelle Samspiller skal
føle seg trygg og trives på jobben må han/hun ha stabilitet og frihet i forhold til sin
sosiale, uformelle og spontane natur. Om situasjonen krever det, kan han/hun vise
betydelige taktiske ferdigheter, og vedkommende er svært utadvendt kan enkelte
oppfatte den Uformelle Samspiller som selvopptatt, selvhøytidelig og i enkelte
tilfeller som en intrigemaker.
Omgangstone og holdning til andre
Dette er en person som tilsynelatende liker alle og er svært hjelpsom dersom dette
blir verdsatt. Han/hun har få hemninger og bidrar derfor ofte til godt humør og
blomstrende miljø på arbeidsplassen. Den Uformelle Samspiller holder seg gjerne
til mennesker som viser at de liker vedkommende. Når han/hun er i et miljø med
stor frihet og stor grad av sosialt samvær, vil han/hun kunne motivere og inspirere
kollegaer og samarbeidspartnere, og man kan ofte høre latter og se glade
mennesker i nærheten av den Uformelle Samspiller.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Den Uformelle Samspiller trives best når han/hun kan bruke sin sterke intuisjon.
Da vedkommende har et raskt hode og en fabelaktig evne til å ta situasjoner på
sparket, har han/hun liten sans for analytiske og grundige vurderinger. Dette kan
enkelte ganger resultere i løsninger og forslag som kan virke lite gjennomtenkt.
Han/hun søker sjelden forpliktende ansvar da det er det sosiale samspillet og miljøet
som har den Uformelle Samspillers hovedfokus. Han/hun er gode bidragsytere i en
prosess der frie tanker og innspill får flyte fritt.

A

Motiveres av
Den Uformelle Samspiller motiveres av frihet, sosialt samvær og samarbeid med
andre. Han/hun nyter følelsen av å bli likt og verdsatt, og bidrar da til et positivt og
inspirerende miljø. En stabil arbeidsplass er en forutsetning, og han/hun må ha
anerkjennelse for sine instinkter og sterke intuisjon for å føle seg trygg. Om lederen
forstår og aksepterer ressursene til den Uformelle Samspillers, kan vedkommende
være en betydelig ressurs i mange bedrifter.
Mulige utfordringer
System, Orden og Struktur (SOS), tidsstyring, konflikter, følelsen av isolasjon,
taktisk spill, å lytte.
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Profiltype 12: Allsidig Praktiker
Statistisk representasjon: 14,6 %
Profilens hovedtrekk
Den Allsidige Praktiker har god arbeidskapasitet, er metodisk, jordnær, pragmatisk, selvstendig, utholdende, tålmodig, ansvarsbevisst og effektiv. Han/hun er i
store trekk grundig og løser oppgavene med sitt praktiske skjønn mer enn gjennom
å være analytisk. Får praktikeren utfordringer på det dagligdagse plan, eller på
jobben, vil vedkommende først forsøke å finne praktiske løsninger på oppgavene
selv framfor å spørre andre. Ved store endringer og fornyelse er det viktig at den
Allsidige Praktiker på forhånd får god informasjon om prosessen som venter slik at
hans/hennes behov for trygghet og stabilitet blir ivaretatt.
Omgangstone og holdning til andre
Den Allsidige Praktiker bruker gjerne litt tid på å etablere tillit på et nytt sted, eller
når det kommer nye mennesker inn i organisasjonen. Når først tillit er etablert kan
lojaliteten bli varig. Hvis den Allsidige Praktiker føler trakassering, eller urettferdighet, vil reaksjonen normalt være tydelig og ærlig. Han/hun er sitt ansvar bevisst og
er lojal mot sin arbeidsgiver og sine kollegaer, og er vanligvis en god lagspiller.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Den Allsidige Praktiker er ingen typisk klatrer, men forventer at oppnådde
resultater blir lagt merke til. Vedkommende vil gjerne arbeide selvstendig, er sitt
ansvar bevisst, benytter sitt praktiske skjønn og ambisjonene ligger klart på det
faglige området. Den Allsidige Praktiker legger sin ære i å levere faglig kvalitet.
Han/hun er løsningsorientert og forsøker selv å løse sine utfordringer før andre blir
spurt om hjelp og råd, og trives godt i stabile arbeidsforhold med varierte og faglig
utviklende arbeidsoppgaver. Vedkommende har høye ambisjoner når det gjelder
faglig utvikling og kvalitetssikring.

A

Motiveres av
Den Allsidige Praktiker motiveres av stabile forutsigbare arbeidsforhold, følelsen
av tilhørighet og muligheten til å være selvstendig i trygge rammer. I tillegg er
anerkjennelse for sitt utførte arbeid, åpenhet og sosial nærhet i organisasjonen
samt frihet til å tilrettelegge jobben på sitt vis, viktig. Følelsen av å kunne
kommunisere på likefot med sin leder er også viktig.
Mulige utfordringer
Raske endringer, ustabilt arbeidsmiljø, konflikter, følelse av urettferdighet,
langsiktighet.
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Profiltype 13: Fagansvarlig
Statistisk representasjon: 11,7 %
Profilens hovedtrekk
Den Fagansvarlige er selvstendig, stabil, ambisiøs, energisk, målrettet, grundig,
ansvarsbevisst, seriøs, logisk, og bestemt. Han/hun jobber hardt for å nå sine mål,
stiller høye krav til sine kollegaer og medarbeidere og er gjerne mer opptatt av
faglige mål enn av nyorientering. Pågangsmotet er ofte betydelig og de har stor
utholdenhet og evne til å drive prosesser gjennom. Vedkommende trives best når
arbeidsmiljøet preges av system, orden og struktur (SOS). Seriøsitet og selvstendighet i kombinasjon med faglige ambisjoner er den Fagansvarliges viktigste verdier.
Den Fagansvarlige er uavhengig av natur, tenker logisk/analytisk og er nesten alltid
grundig, og da hun/han vanligvis er energisk og svært ansvarsbevisst ønsker
vedkommende gjerne å vise sitt potensiale i jobben.
Omgangstone og holdning til andre
Den Fagansvarlige er vanligvis mer innadvendt enn utadvendt, kan til tider være
ganske bestemt og konsekvent, spesielt når noen ikke utfører avtalt arbeid, og han/
hun sier i store trekk nøyaktig hva de mener. Vedkommende uttrykker seg gjerne
ærlig og direkte uten omsvøp, og argumentasjonen er som regel både faglig og
saklig forankret. Når Fagansvarlig er sikker i sin sak, kan han/hun vise en betydelig
besluttsomhet. Han/hun forventer at alle gjør sitt beste og forventer ofte at andre
rundt dem skal ta like mye ansvar som de selv tar. I en konfliktsituasjon vil den
Fagansvarlige være saksorientert.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Den Fagansvarlige kan være et utmerket ledertalent i en kultur som preges av
System, Orden og Struktur, være seg som leder i bridgeklubben, på mellomledereller toppledernivå. Han/hun kan av noen oppfattes som litt instruerende og detaljorientert og de fruktbare sidene ved dette er grundige og nøye utredninger når
viktige beslutninger skal tas. Den Fagansvarlige søker konkrete løsninger på utfordringer og oppgaver, er utholdende og søker gjerne ansvar innenfor sitt fagområde.

A

Motiveres av
Den Fagansvarlige motiveres av et velstrukturert forutsigbart miljø, muligheten til
å kunne jobbe selvstendig og ta selvstendig ansvar, konkrete resultater og faglige
utfordringer. Muligheten for jevnlig oppdatering på det faglige området, herunder
løpende kontakt med fagmiljøer stimulerer ham/henne til å være god. Faglig anerkjennelse og personlig framgang er også viktige motivasjonsfaktorer. Fagansvarlige
trenger ro til å få utført sitt arbeid.
Mulige utfordringer
Nyorientering, stort detaljfokus, hensyn til andres følelser.
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Profiltype 14: Serviceyter
Statistisk representasjon: 8,1 %
Profilens hovedtrekk
Serviceyteren er lojal, arbeidsom, pålitelig, effektiv, positiv, fleksibel, tilpasningsdyktig, mer personorientert enn saksorientert, imøtekommende, hjelpsom
og innordnende. Han/hun har lett for å omgås andre og er avslappet og lyttende
når dette er nødvendig. Serviceyteren er åpen, redelig og tillitsvekkende og takler
konflikter greit. Vedkommende har god sans for orden og system. Serviceyteren er
ingen typisk nyskaper, og er dyktigere til å etablere en god atmosfære i en stabil
organisasjon, enn til å skape noe helt nytt. Han/hun er til å stole på og legger sin
ære i å levere det som forventes og gjerne litt til, uten å skryte av det. På den annen
side er Serviceyteren positiv til forandringer, bare endringene er logiske og tydelig
kommunisert.
Omgangstone og holdning til andre
Serviceyteren er åpen, redelig og tillitsvekkende og smidig i vanskelige situasjoner.
Han/hun er en dyktig overtaler på et saklig, positivt plan når det føles nødvendig.
Serviceyterens positive holdninger vil i vanskelige situasjoner kunne skape ro og
fordragelighet da han/hun ikke er glad i uløste konflikter. Han/hun viser tillit og forventer det samme tilbake. Serviceyteren velger å stole på andre inntil det motsatte
er bevist, og vedkommende kan si i fra dersom situasjonen er utfordrende, og gjør
det vanligvis på en tilforlatelig måte.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Serviceyteren er veldig arbeidsom, ansvarsbevisst og stabil men er ingen typisk
karrierejeger. Når vedkommende først har tatt på seg en oppgave, er de meget
ansvarsbevisste og seriøse. Han/hun er mer opptatt av å takle øyeblikkets praktiske utfordringer enn å analysere seg frem til en løsning. Vedkommende har lett
for å holde overblikk og løser utfordringer mer ved hjelp av instinkt, pragmatisk
tankegang og intuisjon enn grundige vurderinger. Serviceyteren liker egentlig ikke
konflikter, men viker likevel ikke tilbake for dem. Han/hun stoler på sin evne til å
dempe gemyttene ved hjelp av saklighet, overtalelse og evne til å sette seg inn i
andres reaksjoner og følelser.

A

Motiveres av
Serviceyteren motiveres av et godt miljø, hyggelige kollegaer og en dyktig, rettferdig
leder. Frihet til å ta beslutninger innenfor et definert ansvarsområde og en klar,
men ikke altfor stram ramme omkring oppgaven, er andre motivasjonsfaktorer for
vedkommende. Serviceyteren setter stor pris på anerkjennelse både for oppgaven
som er utført og sin evne til sosial interaksjon.
Mulige utfordringer
Å vise entusiasme, å ta initiativ, å være kreativ.
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Profiltype 15: Målbevisst Systematiker
Statistisk representasjon: 7,5 %
Profilens hovedtrekk
Den Målbevisste Systematiker er lojal, stabil, forsiktig, grundig, arbeidsom,
korrekt, logisk, strukturert, rasjonell, vurderende, analytisk, saksorientert, kvalitetsbevisst og nøyaktig. Vedkommende fokuserer mer på sak enn på person, holder sine
frister, er arbeidsom, og legger sin ære og sin lojalitet i å levere fra seg ordentlige
og kvalitetssikrede resultater. Vedkommende trives best når arbeidsmiljøet preges
av system, orden og struktur (SOS). Han/hun jobber systematisk for å nå sine mål,
stiller krav til sine medarbeideres fagkunnskap og er som oftest mer opptatt av
faglige mål enn av nyorientering.
Omgangstone og holdning til andre
Den Målbevisste Systematiker er på den sosiale arena litt forsiktig og undersøkende,
og trenger gjerne lang tid for å føle seg trygg. Han/hun kommuniserer enkelt og greit
med de aller fleste når tryggheten er etablert, holder fokus på saken, og fremhever
ikke seg selv i kommunikasjon med andre. Vedkommende trives oftest bedre i små
team enn i store forsamlinger, roser gjerne andre når de trenger støtte, men kan
selv være sårbar for det som for dem kan oppfattes som urimelig kritikk. Han/hun
uttrykker seg gjerne ærlig og direkte og argumentasjonen er som regel både faglig
og saklig forankret.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Den Målbevisste Systematiker er åpen for ansvar, men søker ikke nødvendigvis
det helt store. Hans/hennes ambisjoner ligger i hovedtrekk på det faglige plan, og
vedkommende legger sin ære i å levere kvalitet. Den Målbevisste Systematikeren
har en god evne og vilje til å følge opp og avslutte avtalt arbeid. Han/hun tenker
analytisk, arbeider metodisk og er dyktig til å fordype seg, også i detaljer.
Vedkommende trenger litt tid for å ta beslutninger, og søker gjerne råd hos
andre når han/hun tviler i en sak.

A

Motiveres av
Den Målbevisste Systematiker motiveres av klare linjer, en trygg atmosfære, en
rettferdig leder, et strukturert arbeidsmiljø, planlagte arbeidsoppgaver, anerkjennelse og muligheten for personlig og faglig utvikling. Deltagelse i faglige sterke
miljøer får fram potensialet i vedkommende. Den Målbevisste Systematiker trenger
stabilitet og ro til å utføre sitt arbeid.
Mulige utfordringer
Å se de store linjene, personlig åpenhet og empati, å ta imot konstruktiv tilbakemelding.
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Profiltype 16: Målrettet Logiker
Statistisk representasjon: 3,4 %
Profilens hovedtrekk
Den Målrettede Logiker seriøs, saksrettet, systematisk, fordypende, nøyaktig,
analytisk og omstendelig. Vedkommende liker å ha kontroll med sine gjøremål og
arbeider best når de har nok tid til å være grundige. Forutsigbarhet og stabilitet er
viktige rammevilkår for at han/hun skal trives og den Målrettede Logiker kan
grunnet sin høye faglige kunnskap være en god prosjektleder.
Omgangstone og holdning til andre
Den Målrettede Logiker er som regel mer saksrettet enn personrettet og vil derfor
ofte trives best i eget selskap. Han/hun er vanligvis mer innadvendt enn utadvendt,
jobber ofte best med egne oppgaver og går analytisk, grundig og systematisk til
verks. Den Målrettede Logiker kan være så konsentrert om sin jobb at han/hun av
omgivelsene kan oppfattes som utålmodige og kjølige hvis forventningene til sosialt
samspill blir for høye. I miljøer med mye endringer og skifte av fokus kan den
Målrettede Logikeren lett bli stresset og selvbeskyttende, og da han/hun søker
kvalitet vil nye ideer måtte grundig underbygges for å bli akseptert.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Den Målrettede Logiker ønsker definitivt selvstendighet og er ikke redd for å ta
ansvar innenfor sitt fagfelt. Behovet for analyse og å ha System, Orden og Struktur
(SOS) kan være en utfordring når det gjelder nytenkning og risikovillighet, da den
Målrettede Logiker legger mye energi i å fullføre. Han/hun vil lett kunne oppfattes
som omstendelig av de enkelte kollegaer.
Motiveres av
Den Målrettede Logiker motiveres av kvalitet, kontroll, stabilitet og forutsigbarhet,
tid nok til å gjennomføre sine gjøremål og innflytelse i beslutningsprosesser.

A

Mulige utfordringer
Sosial samhandling, egen tidsstyring, takle brå endringer, for stor detaljorientering.
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Profiltype 17: Detaljorientert Pådriver
Statistisk representasjon: 2,6 %
Profilens hovedtrekk
Den Detaljrettede Pådriveren er grundig, resultatorientert, analytisk, åpen for nytt,
ambisiøs, arbeidsom, uavhengig, initiativrik, direkte og ansvarssøkende. På grunn
av sin engasjerte natur vil denne han/hun balansere mellom ut- og innadvendthet,
men kan i rette omgivelser være blant de mer utadvendte. Når han/hun arbeider
med en sak, stiller vedkommende svært høye krav til seg selv og sine medarbeidere,
og kan noen ganger oppfattes som temmelig kravstore av andre. Dette er en svært
arbeidsom og grundig person som ønsker å levere feilfrie resultater som ikke skal
kunne kritiseres av noen. Målfokus, kontroll, kvalitet og saksorientering er også
viktige trekk for den Detaljorienterte Pådriveren.
Omgangstone og holdning til andre
Ettersom den Detaljrettede Pådriveren i sin natur er rett på sak og tydelig kommer
han/hun raskt med korrigerende tilbakemeldinger til sine medarbeidere. Ansvaret
for arbeidsoppgaven og kvaliteten på arbeidet er så viktig for vedkommende at han/
hun sjelden oppleves som en sensitiv og god lytter. Han/hun ønsker å være rettferdig
og sosial, men hvis arbeidspresset blir for stort er dette vanskelig å kombinere med
ønsket om perfekte resultater. Når omgivelsene og arbeidssituasjonene er rolige og
trygge vil vedkommende være både sosial og hjelpsom, samt villig til å tilrettelegge
for andre. På grunn av de høye kravene han/hun stiller til seg selv ønsker han/hun
å ha beslutningsansvaret og de siste ord. Dette resulterer ofte i at han/hun kan ha
problemer med å overlate både viktige og uviktige oppgaver til andre. Mange kan 		
oppleve den Detaljrettede Pådriveren som vanskelig å komme innpå, spesielt i
hektiske og travle perioder.

A

Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Den Detaljorienterte Pådriverens behov og ønske om ansvar er svært høyt. Han/hun
ønsker å komme til topps, samtidig som innsatsen skal anerkjennes underveis.
Ambisjonsnivået og behovet for kontroll er så stort at det på sikt kan føre til utmattelse om han/hun ikke finner en god balanse i hverdagen. Spesielt i lederposisjoner er det viktig for vedkommende å gi slipp på deler av kontrollen, ellers
vil medarbeidere oppleve manglende tillit når oppgavene delegeres. Når det gjelder
oppgaveløsning er han/hun ansvarsfull og kvalitetsbevisst og går sjelden fra en
oppgave før den er ferdig og grundig utført.
Motiveres av
Ansvar, kontroll, resultater, personlig og faglig utvikling, anerkjennelse, frihet og
mulighet til å lede.
Mulige utfordringer
Å ha tillit til andre og ta hensyn til andres følelser, å lytte, utålmodighet, kan være
kritisk til andre og ha vanskelig for å delegere.
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Profiltype 18: Analytiker
Statistisk representasjon: 1,7 %
Profilens hovedtrekk
Analytikeren er som regel mer innadvendt enn utadvendt, vanligvis detaljrettet,
realistisk, systematisk og stabil. Kan iblant være ganske distansert og sårbar i
forhold til konstruktiv tilbakemelding, og er opptatt av å vurdere oppgaver og
konsekvenser grundig. Han/hun har stort fokus på å være faglig oppdatert og vil
kunne virke temmelig bestemt i faglige og personlige spørsmål. Analytikeren tilhører
den kvalitetssøkende familien, er grundig, logisk, systematisk og vedkommende går
sjelden fra halvgjort jobb.
Omgangstone og holdning til andre
Analytikeren er selvbevisst og viser sjelden spontane reaksjoner. Han/hun er klart
mer fokusert på sak enn person, og kommunikasjonen bærer som oftest preg av
dette. Vedkommende vil kunne virke en smule spissformulert i saksdiskusjoner
og fleiper sjelden med alvorlige ting. Analytikeren tar vennskap seriøst og kan ha
tendens til å holde avstand inntil han/hun føler seg trygg. Noen vil kunne føle at
Analytikeren er kjølig og lite opptatt av andre, og vedkommende kan iblant virke
mistenksom overfor andres motiver. Analytikeren har som regel mere av kontrolløren
i seg enn av inspiratoren, og liker i kommunikasjon med andre at fokus holdes på
det faglige plan. Vedkommende tar ofte konstruktiv tilbakemelding personlig og kan
da reagere sterkt. Analytikeren verdsetter konkrete og presise tilbakemeldinger og
forslag, og foretrekker at endringer skjer etter avtalte planer.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Analytikeren søker vanligvis ikke ansvar på ledernivå. Hvis han/hun likevel får slikt
ansvar, vil vedkommende søke å utføre selve oppgaven på en feilfri måte og den menneskelige siden av saken blir ofte ikke tillagt samme vekt. Analytikeren ønsker ansvar
for sitt fagområde - uten noen form for innblanding. Det ligger i analytikerens natur
å være grundig i sin oppgaveløsning. Han/hun er disiplinert i sin innsamling av data
- og er temmelig fordypende og systematisk når analyse skal gjøres. Da Analytikeren
er en kvalitetssøker, vil han/hun kunne bruke mye tid på detaljkontroll fordi han/hun
er meget opptatt av system(er), orden og struktur, og foretrekker ofte å jobbe alene.

A

Motiveres av
Analytikeren motiveres av frihet til å jobbe på sitt vis - uten særlig innblanding.
Han/hun blir motivert av å jobbe i utfordrende faglige miljøer utenfor og i bedriften,
faglig anerkjennelse og det å bli spurt om råd. Forutsigbare rammebetingelser, klare
ansvarsområder og stabile, trygge arbeidsbetingelser samt saklig og faglig forankret
ros er også motivasjonsfaktorer for Analytikeren.
Mulige utfordringer
Sårbarhet for konstruktiv tilbakemelding, følelsen av sosial isolasjon, å ikke føle seg
verdsatt faglige dyktighet, redsel for uventede endringer, overdreven grundighet,
mangel interesse for sosialt samspill.
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Profiltype 19: Lojal Lagspiller
Statistisk representasjon: 5,2 %
Profilens hovedtrekk
Den Lojal Lagspiller er en person som er arbeidsvillig, lojal, pliktoppfyllende med
sterk sans for orden og ryddighet. Han/hun er punktlig, pålitelig og trives godt med
selvstendig arbeid om det finnes faste rammer og tydelige instruksjoner. Dette er viktig
for vedkommende fordi han/hun kan ha en iboende frykt for eventuelle konsekvenser.
Han/hun oppfattes gjerne som innadvendt, men er allikevel et typisk følelsesmenneske
med et relativt tydelig kroppsspråk som viser hvordan de har det. Den Lojal Lagspiller
kan trives og blomstre i rutinearbeid om jobben vedkommende gjør blir oppmuntret
og anerkjent av kollegaer og ledere. Når den Lojal Lagspiller finner en jobb han/hun
trives i, blir de gjerne værende der i mange år uten at det går ut over arbeidsinnsatsen
og kvaliteten i arbeidet. Den Lojal Lagspiller møter opp i god tid til avtaler eller arbeid,
og legger gjerne ned en ekstrainnsats om det blir verdsatt. Han/hun har et ønske
om å gjøre alt riktig og korrekt, noe som resulterer i høy arbeidsinnsats for de rette
arbeidsgivere.
Omgangstone og holdning til andre
Den Lojal Lagspiller er ofte stillferdig og beskjeden, har sjelden konflikter med
andre, og sjansen for at han/hun starter en konflikt er minimal. Han/hun kan ha liten
interesse for sosiale arrangement, men stiller gjerne opp om han/hun er trygg på
menneskene og omgivelsene. Da den Lojale Lagspiller er et følelsesmenneske deler
han/hun ofte sine tanker og følelser med andre. Det er ikke uvanlig at den Lojale
Lagspiller har mange venner, og disse er gjerne svært gode og trofaste. Om man først
får tilliten til den Lojale Lagspiller har man gjerne en lojal venn for livet, og dette får
man ved tydelig kommunikasjon, forutsigbarhet og ærlighet. Den Lojale Lagspiller er
sensitiv for endringer i livet og holder seg helst til det kjente og kjære.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Den Lojal Lagspiller søker naturlig nok trygghet fremfor stort ansvar. Han/hun er
ingen typisk karrierejeger, men er til gjengjeld svært pålitelig og ryddig. Vedkommende
arbeider best når det finnes klare retningslinjer, men blir gjerne med på endring og
nyorientering om det blir satt i gang av noen som vedkommende føler seg trygg på.
Den Lojale Lagspiller har et sterkt ønske om å gjøre arbeidsoppgavene riktig med stor
grad av orden og ryddighet. Da han/hun har svært stor kontroll over arbeidsoppgavene
sine, behøver han/hun sjelden å ta noen risiko. Den Lojal Lagspiller trives best der det
er rolig og forutsigbart, og hektiske miljøer med høyt tempo kan virke stressende og
hemmende for han/henne.

A

Motiveres av
Den Lojal Lagspiller motiveres av forutsigbarhet og klare retningslinjer. Han/hun
trenger anerkjennelse og oppmuntring for å føle trygghet og trivsel i arbeidsoppgavene sine. Når regelverket og rammene er tydelige, klarer Den Lojal Lagspiller
også å motivere seg selv, men da må han/hun ha tillit til – og fra lederne sine.
Vennlige ord, et stort smil og enkle overraskelser i hverdagen motiverer hverdagshelten, Den Lojale Lagspiller, mer enn utsikter om karriere og forfremmelse.
Mulige utfordringer
Uforutsette endringer, konflikter, å tale i forsamlinger, å stå opp for egne behov, å ta
initiativ.
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Profiltype 20: Perfeksjonist
Statistisk representasjon: 0,8 %
Profilens hovedtrekk
Perfeksjonisten er kvalitetsbevisst, arbeidsom, grundig, saksorientert, ordenspreget,
nøyaktig, forsiktig, grundig, selvkritisk, detaljrettet, systematisk, omstendelig og
fokusert. Perfeksjonistens fokus på detaljer kan virke hemmende og forsinkende i
teamarbeid. Han/hun er tydelig saksrettet og kan ha utfordringer i det sosiale
samspillet da vedkommende ofte er ganske innadvendt og vanligvis søker trygghet.
Perfeksjonisten lytter gjerne til faglig sterke autoriteter, og har en sterk indre
motivasjon til å levere det vedkommende tror er forventet resultatet og standard.
Kvaliteten på avsluttet arbeid er ofte viktigere enn å holde tidsfrister. Ønsket om
System, Orden og Struktur (SOS) er betydelig.
Omgangstone og holdning til andre
Perfeksjonisten trives godt med å jobbe uforstyrret innen sitt fagfelt, sine faste
rammer og rutiner. Hans/hennes selvpålagte kvalitetskrav er store og kan virke litt
i overkant for noen. De har stort fokus på detaljer som igjen kan virke utfordrende i
forhold til tidsbruken. Han/hun er grunnet sitt behov for klare rammer ofte på vakt
overfor andres motiver, og kan føle seg truet uten at andre oppfatter dette. Raske
endringer kan virke forstyrrende på vedkommende, og det som mange oppfatter
som dynamikk og naturlig endring kan oppfattes truende og gi stress. Lojaliteten
og viljen til ansvar i prosesser kan også være like viktig som kvalitetskravene, bare
arbeidsoppgavene er tilpasset Perfeksjonistens trivselssone.
Ansvarsvilje og oppgaveløsning
Perfeksjonisten søker oftest det stabile og kjente. Trygghetsbehovet er betydelig,
og et stabilt, kjent og seriøst miljø må til for at vedkommende skal trives.
Vedkommende kan ta for stort ansvar på sine skuldre og stå i fare for å brenne ut.
Når arbeidet krever ekstremt fokus på detaljer og feilfrihet kan Perfeksjonisten
være en uerstattelig ressurs. Da han/hun er svært god på System, Orden og
Struktur (SOS) er de dyktige til å vurdere statistikk, lese analyse og kalkulere
økonomisk risiko.

A

Motiveres av
Perfeksjonisten motiveres av seriøsitet, forutsigbarhet, stabilitet, god orden,
oversikt, et rolig og formelt arbeidsmiljø, støtte fra lojale overordnede og anerkjennelse for sine kvaliteter. Ro til å arbeide i eget tempo er en forutsetning for å
trives. Anerkjennelse for god utført arbeid er ofte en nøkkelfaktor for å motivere
Perfeksjonisten.
Mulige utfordringer
Å motta konstruktiv tilbakemelding, tidsstyring, å slippe seg selv fri, å delta sosialt.
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6. Et intervju krever gode og planlagte spørsmål
Når du skal ansette, hvordan sikrer du deg
at din fremtidige medarbeider oppfyller dine
kriterier for personlig egnethet?
Her er fem kriterier du skal lete etter
1. Sosialt selvsikker (Trygg i møtet med nye
mennesker)
2. Selvbevisst (Hvordan ordlegger 		
vedkommende seg i forhold til personlige
egenskaper og egen kompetanse)
3. Aktiv/Livlig (Kan håndtere flere aktiviteter
på en gang)
4. Stabil (Tåler stress)
5. Utholdende (Gir ikke opp ved motgang)
Hvordan sjekker du kriteriene:
Ad 1. Sosialt selvsikker
a) Din intuisjon: Virker han/hun trygg i møtet
med deg eller andre?
b) I hvilken grad har han/hun måttet møte
nye mennesker i en tidligere jobb? Hvordan
har han/hun likt det? Spør om hva han/hun
likte mest og minst ved den jobben?
c) Spør om referanser: Hvordan håndterte
han/hun det å møte nye mennesker? (evt.
sammenliknet med andre kolleger.)
Ad 2. Selvbevisst.
Hvordan ordlegger vedkommende seg i
forhold til personlige egenskaper og egen
kompetanse. Hvordan stemmer det
kandidaten sier om seg selv med andres
oppfatning av han/henne?
• Kongruens = når det er samsvar mellom
det du sier, måten du sier det på, og de
signaler du sender ut via kroppsspråket.
• Det er som regel lettere å se inkongruens
hos andre enn hos oss selv.

A
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Ad. 3 Aktiv/Livlig
• Din vurdering: Hvor mange aktiviteter har
kandidaten måttet holde på med samtidig i
tidligere jobber? Hva var arbeidsoppgavene
hans/hennes?
• Hvordan har han/hun prioritert mellom
oppgavene?
Ad 4. Stabil og tåler stress
Stress er en del av hverdagen vår. Spør:
• Hvilken erfaring har du med å jobbe i
stressede miljøer?
• Hvilken situasjon stresset deg mest i din
forrige jobb?
• Og i jobben før der?
• Hva vil du gjøre hvis en kunde ringer deg og
sier at varene som du lovert ikke er kommet
frem? Du merker at kunden er sint.
• Kan han/hun snakke om (noen av) sine feil
på en rolig måte? Spør:
• Hvordan håndterer du de krav som jobben
stiller til deg?
• Hva går inn på deg?
• Hva synes du er enklere å håndtere?
Ad 5. Utholdende.
Hvor fort går vedkommende opp ved motgang.
Spør:
• Fortell om en situasjon hvor du måtte stå
på. Når skjedde det? Hvordan gikk det?
• Hva slags motgang har du møtt i dine
tidligere jobber? Hvordan har du håndtert
det?

7. Det kommuniserende møtet
Mange intervjuer håndterer følsomme temaer
som kan være vanskelig for begge parter.
Ubehaget kan reduseres ved grundige
forberedelser, en avslappet tilnærming samt
en rolig og kontrollert gjennomføring. Det er
en god regel å holde seg til sak og diskutere
utfordringer i stedet for å angripe samtalepartnerens personlighet eller karaktertrekk.
Hvis det er mulig, er det alltid mest effektivt å
holde intervjuer med forskjellige mål og
innhold fra hverandre. I salg og service er
det, i tillegg til salgssamtalen, flere ulike
situasjoner som krever intervjuferdigheter.
Det er noen felles grunnregler for planlegging, fremgangsmåte og gjennomføring.
Her omtales fem situasjoner:
1. Utvelgelse: Rekruttering og utvelgelse,
ansettelse og introduksjon/opplæring.
2. Evaluering: Bedømmelse, evaluering av
prestasjon, målsetting, planlegging av
arbeid.
3. Personlig oppfølging: Rådgivning, klager,
konfliktløsning, veiledning, beklagelser.
4. Irettesettelse: Uakseptable handlinger
eller holdninger, dårlige prestasjoner,
reprimander, manglende respekt for
regler, målsetninger eller prosedyrer.
5. Avvikling: Oppsigelse, overgang til pensjon,
innskrenkninger, ansatte som sier opp
selv.

Noen ganger kan intervjuet ha flere formål og
være en kombinasjon av disse fem intervjutypene. Da gjelder det å holde dialogen på rett
kurs. De fleste intervjuer gjennomføres ansikt
til ansikt mellom to personer. Samtidig vil
det i en rekke situasjoner være behov for å ha
med en observatør eller en tredjepart som for
eksempel tillitsvalgte, eksperter, personalleder eller styrerepresentanter. Da gjennomføres gruppesamtaler. Tilstedeværelse av
mer enn to personer krever planlegging,
koordinering og disponering av tida:
a) Hvem skal ivareta hvilke roller?
b) Hvem skal fokusere på hvilke faktorer?
c) Hvem er ansvarlig for å skrive referat?
d) Hvem er ansvarlig for å ta og iverksette
endelig beslutninger?
De ulike intervjuer har ulikt fokus og ulikt mål
med hensyn til å gi og innhente informasjon.
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Intervjutype

Fokus

Gi informasjon

Innhente informasjon

1. Utvelgelse

Velge den person som er
best egnet for den aktuelle
stillingen og organisasjonen
som helhet

Organisasjonens kultur,
struktur, stillingsbeskrivelse,
person spesifikasjon,
ansettelsesbetingelser,
karrieremuligheter etc.

Utdannelse, erfaring,
intellektuelle og mellommenneskelige faktorer,
motivasjon

2. Evaluering

Evaluere prestasjoner,
gjennomgå tidligere mål,
sette nye mål, gjennomgå
forbedringsområder, utvikling
eller kompetanseheving

Positive og konstruktive
tilbakemeldinger, nye mål,
utviklings- og karriereplaner

Tilbakemeldinger, behov,
områder for utvikling,
karrieremål

3. Personlig oppfølging

Lytte til og forstå utfordringer,
hjelpe personen til å finne
egne løsninger

Støtte og gi tilbakemelding

Type av utfordringer og årsak
til dem. Mulige løsninger

4. Irettesettelse

Opplyse om og belyse avvik
mellom forventet og utvist
oppførsel eller prestasjon

Forventet standard, veiledning
og opplæring for å oppnå dem.
Informasjon om konsekvenser
for ikke å oppfylle forventninger/krav.

Grunner til avviket, aksept av
forventninger/krav og prosess
for forbedring

5. Avvikling

Undersøke/ gjennomgå
grunner til at noen skal slutte,
forklare og utdype årsaker og
betingelser

Grunner og betingelser for
avviklingen

Grunner for oppsigelse,
oppfatning av organisasjonen

Planlegg systematisk
Det er avgjørende at du er systematisk når
du planlegger, organiserer og kontrollerer de
ulike elementene i samtalen. At du er godt
forberedt, gjør at du lettere kan håndtere
uventede situasjoner. Her er noen hensyn du
skal forberede deg på:

A

Årsak:
• Hva er hovedårsaken til at intervjuet skal
holdes?
• Hva er det ønskede utfall eller resultat?
• Hvilke andre sekundære årsaker finnes?
Planlegging
• Hvorfor? Ha et spesifikt mål. Hold fokus.
• Når? Hvilke tidsbegrensninger etter tidsfrister finnes? Er det tilstrekkelig tid for alle
parter?
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• Hvor?
- Er det et passende møtested, lokaler eller
omgivelser, hvor dere kan være i fred
uten å bli avbrutt eller forstyrret av mennesker, telefoner eller støy.
- Er det tilgang til ytterligere informasjon
eller dokumentasjon om personen eller
situasjonen, for eksempel bedriftslitteratur, prosedyrer, systemmanualer,
søknadsskjema, CV eller stillingsbeskrivelser?
• Hvordan?
- Varighet: Sett av tilstrekkelig tid til å
skrive referat, diskutere alle relevante
temaer og konkludere med tilfredsstillende resultat.
- Struktur, innhold og tilnærming for denne
intervjutypen.
- Kontrollgjennomgang

• Før: Er planen tilpasset målet? Lag et
oppsett eller en stikkordsliste som kan
brukes under gjennomføringen av intervjuet
for å sikre at alle relevante temaer er gjennomgått.
• Underveis: Er jeg i rute i forhold til planen?
• Etter: Hva gikk bra, hva kan forbedres?
• Hvem?
- Hvem er partene?
Er det nødvendig med en tredje part, eller
er en tredjepart tilstede?
- Er det et panelintervju eller en en-til-en
samtale?
• Hvilke spørsmål stilles av hvem?
- I hvilken rekkefølge stilles spørsmålene?
• Hva så?
- Konklusjon
- Analyse
- Oppfølgende handling
Gjennomføring
Strukturen på intervjuet deles opp i tre faser:
introduksjon, informasjonsutveksling og
konklusjon.
• Innledning: I begynnelsen av intervjuet
etableres kontakt og klimaet i samtalen.
Møtet settes i perspektiv jfr. nullstilling av
samtalen (Bok 1. Bestselgerens 24 ferdigheter). Det gis en oversikt over hva som
skal diskuteres, klargjør strukturen, målene
og tilnærmingen for intervjuet, tidsrammen
og hva som vil skje etter intervjuet.
• Intervjueren må formidle betydningen av
møtet og dets temaer samtidig som han/
hun utstråler en engasjert holdning og en
profesjonell seriøsitet. Du må være
oppriktig interessert, godt forberedt og ha
kontroll. Ta ett tema om gangen. Skift til
tema og luft uenighet uanstrengt for å nå
en felles forståelse av situasjonen. 		
Krangling eller forsvarspreget rettferdiggjøring av egne synspunkter løser ikke
uenighet. Møt motforestillinger 		
(innvendinger) med nysgjerrighet.

• Meningsutveksling: Dette er hoveddelen
av intervjuet. Her gjennomgås grundig de
temaer og alle aspekter som knytter seg til
dem. Hvis det er uenighet om tema, bør du
forsikre deg om at dere begge forstår hva
uenigheten består i og at det er gjensidig
vilje til å utdype dette temaet videre, eller
akseptere at dere er uenig.
• Innholdet og tilnærming til intervjuet
kommer som en følge av intervjutypen, de
spesifikke temaer og detaljplanleggingen av
strukturen. En dyktig intervjuer vil blande
en positiv og konstruktiv holdning med
kyndig bruk av samtaleteknikker, aktiv lytting og gode spørsmålsteknikker for å styre
intervjuet i planlagt retning.
• Observer reaksjoner og oppførsel hos
samtalepartneren på utkikk etter signaler
om at intervjuet er på rett spor.
• Konklusjon: Du oppsummerer ved å gjenta
de temaene dere gikk igjennom i innledningen og si hva dere er enige om og
hva som er oppnådd. Du avslutter med å
klargjøre, bli enig om en handlingsplan og
fortelle hva som vil skje videre.
Trening av intervjuferdigheter.
Rollespill bruker du for å trene de 24 ferdighetene og du kan bruke rollespill til å trene
intervjuteknikk generelt.
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Noen har innvendinger og motforestillinger til
rollespill:
• Rollespill er skuespill og har ingenting med
virkeligheten å gjøre
• Jeg er ingen skuespiller.
• Spillene er alltid laget for å skape
konfrontasjoner
• Situasjonene er kunstige/for opplagte
• Jeg ville oppført meg helt annerledes i en
virkelig samtale
Diskuter disse motforestillingene åpent i
forkant for at øvelsene skal bli vellykket.
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Argumenter for å øve ferdigheter på denne
måten er
✔ Rollespill gir en risikofri mulighet til å
prøve ut nye og andre ferdigheter. Du får
tilbakemelding som er målrettet og
velment. Å prøve ut dette i virkelige
situasjoner kan være mer risikabelt.
✔ Det er ikke nødvendig å være skuespiller
for å forbedre sine ferdigheter. Vanlig evne
til innlevelse i en situasjon er mer enn
nok.
✔ Alle rollespill som brukes er skrevet for
å gi et vellykket resultat. Juster eventuelt
oppgaven slik at du kjenner deg igjen og
kan få trent på de ferdighetene du ønsker
å forbedre. Det er intet problem å ta en
time-out om du har behov for det underveis.
✔ Rollespill er en effektiv metode for å trene
atferd, prøve ut holdninger og synspunkter. Det er en lek for læring.
Rollespill gir deg “gratis” erfaringer i
uvante situasjoner.
Her er noen enkle tips
1) Gjennomfør rollespillet på den måten som
deltakerne synes er mest naturlig for dem
basert på de opplysningene som er gitt
under forberedelsen.
2) Hver deltaker kan utvikle eller bygge på sin
rolle for å få ut flere detaljer av intervjuet.
De må derimot ikke introdusere fakta som
er i konflikt med opplysningene som er
gitt i rollebeskrivelsen eller som kan være
kontroversielle. Et rollespill er ikke en
konkurranse hvor hver deltaker finner på
fakta for å utmanøvrere den andre.
3) Deltakerne får mer ut av rollespillet jo mer
realistisk de føler at intervjuet er. Lokalet
bør se mest mulig ut som det ville ha gjort i
det virkelige liv og deltakerne bør oppmuntres til å innta en posisjon som er naturlig
for dem, for eksempel bak et skrivebord
eller rundt et kaffebord.
4) Intervjuobjektet skal gi respons i henhold
til sin rollebeskrivelse og intervjuerens
utspill. Unngå å legge ut snubletråder for
hverandre. Ærlige svar gir mest effektiv
læring.
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Å gi og motta tilbakemeldinger
Tilbakemeldinger er den beste muligheten du
har til å bli bedre. Det gjelder alle ferdigheter.
De fleste liker å si sin mening og gi råd. Litt
vanskeligere er det å ta dem imot uten å gå
i forsvar. Det er derfor viktig å sørge for en
trygg atmosfære når tilbakemeldinger gis.
Her er noen råd gitt av Walt Hopkins:
Gi tilbakemeldinger ved å oppfordre til å
beholde og å endre.
Når du oppfordrer til å beholde, kan du si:
✔ Fortsett å gjøre det på den måten
✔ Det var effektivt
Når du oppfordrer til å endre, kan du si:
✔ Forsøk på denne måten
✔ Jeg foreslår at du forandrer det til…
Når du oppfordrer, unngår du å dømme. Pass
derfor på at du unngår verdibaserte ord som
“bra” og “dårlig”. Impulsene til å forsvare
seg når man blir kritisert blir motvirket ved
å bruke denne metoden, spesielt hvis det er
balanse mellom “behold” og “endre”. Vi liker
å få “behold” meldinger, mens vi liker å gi
“endre” meldinger. Sørg for å gi meldinger
som du selv liker å få dem.
Gi tilbakemeldinger med en gang
Jo nærmere i tid en tilbakemelding gis, jo
bedre. Nyansene i følelsene, reaksjonene
spørsmålene og svarene i den aktuelle
situasjonen huskes fortsatt. Vær personlig.
La tilbakemeldingen være fra deg. Ikke snakk
for andre. Beskriv hva som hendte i stedet for
å dømme om rett og galt eller bra og dårlig.
Fokuser på hvilken virkning det som hendte
hadde på deg. Unngå å tolke eller gjette på
hva som var intensjonen.
Motta tilbakemeldinger
Ta imot tilbakemeldinger som en gave. Lytt
til dem. Fokuser på ditt eget læringsmål for
å begrense mengden av mottatt informasjon.
Takk giveren og bestem senere hva du ønsker
å bruke, hva du ønsker mer informasjon om
og hva du vil ignorere. Å argumentere med
giveren er som å kaste fra seg en gave mens

giveren ser på. Han/hun vil neppe gi deg noen
flere.
Observer og registrer
Mens de som deltar i rollespillet vil lære
mye av å delta, gi og motta tilbakemeldinger
fra hverandre, vil effekten bli forsterket hvis
rollespillet blir observert eller tatt opp på
video/bånd. Videopptak er det mest effektive, men noen føler seg truet ved bruk av
video. Diskuter motforestillingene i forkant.
En tredje part kan kommentere ut fra en
nøytral synsvinkel. Om vedkommende ikke er
informert om innholdet i rollespillet, kan han/
hun legge merke til oppførsel og handlinger
som ellers ikke ville blitt oppfanget. En form

for registrering er alltid nyttig for å forsikre
at observatørene fokuserer sin oppmerksomhet på det som betyr mest. Et eksempel på
observasjonsskjema for intervju finnes da på
s. 179.
Målet er å utvikle ferdigheter innen målsatte
områder. Skjærer det seg, er det bedre å
avbryte rollespillet, gi og motta tilbakemeldinger, repetere instruksjonene og begynne på
nytt. Det gir langt bedre utnyttelse av tida og
bidrar til raskere læring, enn å tvinge igjennom et dårlig fungerende rollespill. Glem det
som ikke fungerer. Fokuser på det som er bra
og som kan gjøres enda bedre.

A

163

8. Generelle råd for intervju av jobbsøkere
1) Flytt fokus fra hva kandidaten har gjort til
hvordan han/hun har gjort det.
2) Etabler rapport
En god stemning er viktig for å få god informasjon. Husk at du skal be kandidaten fortelle om seg selv og at det er lettere for ham/
henne dersom han/hun har et godt forhold til
deg. God stemning legger også igjen et godt
inntrykk av arbeidsstedet.
Noen retningslinjer:
✔ Vær hyggelig mot kandidaten
✔ By gjerne på noe å drikke
✔ Forklar kandidaten om fremgangsmåten
før intervjuet begynner
✔ Begynn med generelle spørsmål
✔ Følg opp på en vennlig måte
✔ Still åpne spørsmål
✔ La kandidaten snakke seg ferdig
(så lenge tidsrammen holdes)
✔ Understrek at ærlighet er til det beste
for alle
3) Søk å oppnå intervjuets fire målsetninger
Validitet:
Pass på at innholdet er
jobbrelatert
Pålitelig:
Godt forberedt intervju gir
presist og konsistent måling
Rettferdig: Jobb relatert innhold oppfattes
som rettferdig.
Praktisk:
Fokuser intervjuet på relevante
aspekter

A
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4) Fire smarte spørsmålstyper
1) Erfaring: Lengde og type. Utdannelse og
opplæringserfaring, kurs, sertifikater,
skoler, etc.
Hva slags erfaring har du med ………?
Hvilke kurs har du tatt innen ………...?
2) Spørsmål om holdninger til jobb
• Hva synes du er den beste måten å omgås
andre som er veldig forskjellig fra deg?
• Hva er den beste måten å organisere
arbeidet?
3) Kunnskap som kreves for å utføre jobben
• Hvordan vil du gå frem for å bygge opp/
lage/øke/lede …?
• Hvilke tiltak vil du fokusere på før du setter
i gang?
4) Situasjonsspørsmål: Hva ville du gjort hvis…?
Lag deg en mal for intervjuet som du bruker
på samtlige kandidater. Det gir deg grunnlag
for å sammenligne.

9. Gode spørsmål for å kartlegge kandidatenes egenskaper
Kartlegg kandidatens fleksibilitet, handlekraft, kreativitet, samarbeidsevne, optimisme
og medgjørlighet i relasjon til resultater i
jobben, lederrollen og organisasjonskultur.
Noter dine observasjoner og din evaluering
underveis i intervjuet.

2. Fortell om en gang du gjorde en feil
Hvordan løste du det? Hva ble resultatet?

1. Resultater i jobben
1A. Resultater i jobben, fleksibilitet:

Hva gjorde du for å løse det?: ..........................

Situasjon: ..........................................................
...........................................................................

...........................................................................
1. Fortell om en situasjon hvor du visste at
du hadde rett, men andre var uenig med deg.
Hvordan håndterte du den? Hva ble 		
resultatet?
Situasjon: ..........................................................

Resultat: ..........................................................
...........................................................................
3. Gi eksempler på prosjekter eller oppgaver
du har utsatt. Hva ble resultatet?

...........................................................................
Utsatt oppgave: ................................................
Handling: ..........................................................
...........................................................................
...........................................................................
Hvorfor utsatt: ..................................................
Resultat: ..........................................................
...........................................................................
...........................................................................
Resultat: ..........................................................

A

...........................................................................
Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

Sett inn jobbkravene og atferden til jobbkandidaten i tabellen under. Sammenlign jobbkravene
med de holdninger og egenskaper du har fått frem under intervjuet.
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Forsiktig

Fokusert

Åpent sin

Utforskende

Utholdende.
Vektlegger prinsipper og
tanker som har formet
fortiden; Bygger på
etablert praksis.
Vedkommende vil prøve
hardere, vil motstå
impulsive handlinger som
kan begrense kapasiteten
i et arbeid, bruker fasthet
for å holde linjen. Viser en
restriktiv holdning

Er bestemt og stødig.
Viser intensitet og konsentrasjon omkring et enkelt
problem eller utfordring.
Prøver den vante veien. Har
en holdning som virket før,
ser fremover.
Viser tydelig en fokusert
holdning

Mulig å forhandle. Hjelper
andre, gjør tjenester for å
sikre at andre er tilfreds.
Prøver flere veier mot målet.
Bruker kompromiss for å
komme videre.
Holder på visjonen, men
tillater mindre endringer.
Viser en holdning av åpent
sinn.

Leter etter nye veier og andre
måter, ikke bare tilpasser seg
det eksisterende. Tilnærmer
seg situasjoner uten faste
ideer; oppmuntrer andre til
å handle på egen vurdering.
Viser en undersøkende
holdning.

Tilleggsspørsmål om fleksibilitet:
Hvis du hadde en krangel med lederen eller
en kollega som hevder at du er ”streng eller
firkantet”, hva ville du gjøre?
Hva er de forventede resultater?

Resultat: ..........................................................
...........................................................................
2. Fortell om en gang du hadde et samarbeidsproblem med en medarbeider. Hvordan
håndterte du det? Hva ble resultatet?

Situasjon: ..........................................................
Situasjon: ..........................................................
...........................................................................
...........................................................................
Handling: ..........................................................
Handling?: ........................................................
...........................................................................
...........................................................................

A

Resultat: ..........................................................
Resultat: ..........................................................
...........................................................................
1B. Resultater i jobben, handlekraft:
1. Kan du beskrive en situasjon hvor du kjørte
på for hardt for et prosjekt og dermed sørget
for at det ikke lyktes. Hvordan reagerte du?
Hva ble resultatet?
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...........................................................................
3. Når var siste gang du mistet din besinnelse? Hva ble resultatet?
Situasjon: ..........................................................
...........................................................................

Situasjon: ..........................................................

Årsak: ...............................................................

...........................................................................

...........................................................................

Handling/ respons: ...........................................

Resultat: ..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

Plott inn jobbkravene og atferden til jobbkandidaten i tabellen under. Sammenlign.

Konfronterende

Overtalende

Forsonende

Respektfull

Konfronterer åpent måten
andre tenker og handler
på, presenterer sannheten
slik han/hun ser den til
andre. Konkurranselysten.
Bruker rå makt, utfordrer
motstanderne, gjenkjenner
sårbare områder som er
ubeskyttet. Viser en konfronterende holdning

Knytter sine ideer til andres
motiv, bruker personlighetsstyrke til å påvirke andres
handlinger. Instruerende.
Bruker legitim makt, oppmuntrer til å slå sammen
ideer, uttrykker seg tydelig,
åpen for kritiske spørsmål.
Viser en overtalende holdning.

Vektlegger harmoni som
et ønsket mål, balanserer
samarbeid og handlekraft.
Overtalende. Bruker mild makt
som passer i situasjonen,
respekterer etablert autoritet
og andres ekspertise, foretrekker konsensus, viser en
forsonende holdning.

Iverksetter regler og ordninger, holder seg til vedtatt
prosedyre. Nølende. Bruker
makt forbundet med andre,
sender kritiske saker til de
som har ansvaret. Viser en
respektfull holdning.

Tilleggsspørsmål om handlekraft:
Gi eksempler på to ulike tilnærminger til en
jobb som du har brukt. Når brukte du dem?

Problem: ..........................................................

A

...........................................................................
Tilnærming 1: ...................................................
Løsning: ..........................................................
...........................................................................
...........................................................................
Tilnærming 2: ...................................................
Resultat: ..........................................................
...........................................................................
...........................................................................
Forskjeller: .......................................................
...........................................................................
1C. Resultater i jobben, kreativitet:
1. Hvilket problem har du nylig blitt bedt om å
løse? Fortell om ditt bidrag til løsning. Hva ble
resultatet?

2. Misnøye med ting, mennesker eller data,
kombinert med innsikt, bidrar ofte til å utvikle
nye ideer. Hvordan har du kombinert misnøye
med innsikt for å skape nye løsninger.
Misnøye: ..........................................................
...........................................................................
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Innsikt: ..........................................................

Intuisjon: ..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

Resultat: ..........................................................

Tenkning: ..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

3. På hvilken måte kan intuisjon hjelpe deg å
utvikle nye ideer? Beskriv en situasjon hvor
du brukte både tenkning og intuisjon for
problemløsning. Hva ble resultatet?

Resultat: ..........................................................
...........................................................................

Situasjon: ..........................................................
...........................................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

Plott inn jobbkravene og atferden til jobbkandidaten i tabellen under. Sammenlign.

A
Utforskende

Visjonær

Deltakende

Bekreftende

Oppfinnsom: Bruker en
fornuftsbasert tankegang,
basert på intuisjon understøttet av fakta. Handler
i et miljø av avtaler for
å plassere eksisterende
og ulike ting sammen.
Bruker både fornuft og
intuisjon. Viser en utforskende holdning.

Fantasirik: Ser lenger enn
det eksisterende, lar seg ikke
stoppe av begrensninger og
hindringer. Grensesprengende. Går utenfor det eksisterende, viser glimt av innsikt
som fyller hull i tenkningen,
passerer hindre, viser en
visjonær holdning.

Samarbeidende: Støtter andres posisjon ved å gi positiv
anerkjennelse, bidrar ved å
uttrykke tilslutning og gi nødvendige ressurser. Kombinerer ressurser for å utvikle nye
løsninger som er akseptable
for gruppa, ber om innspill fra
de som er nærmest, støtter
andre, viser en deltakende
holdning.

Nyskapende: Gir en varig
løsning på problemer, gir
direkte veiledning som er
basert på regler og
prosedyrer. Bygger på
eksisterende ideer, tilpasser
tilgjengelige ressurser og
modifiserer disse, klarer
seg når det trengs, viser en
bekreftende holdning.
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Tilleggsspørsmål om kreativitet:
Hva er de ulike kreative tilnærmingene som
kan bli brukt for å løse følgende problem
(beskriv et problem)? Bruk flere tilnærminger.
Hvilken metode vil gi best resultat?

2. Har du noen gang kommet med gode ideer
til din leder uten at noe ble gjort med det?
Hva gjorde du? Hva ble resultatet?

Kreativ tilnærming: ..........................................

...........................................................................

...........................................................................

Handling: ..........................................................

Hvorfor beste resultat?: ...................................

...........................................................................

...........................................................................

Resultat: ..........................................................

1D. Resultater i jobben, samarbeidsevne:

...........................................................................

1. Fortell om en gang hvor arbeidsgruppa
var uenig i dine ideer. Hvordan overtalte du
gruppa til ditt synspunkt?

3. Beskriv en arbeidsoppgave hvor du tok
ledelsen. Hvordan håndterte du det? Hva ble
resultatet?

Situasjon: ..........................................................

Situasjon: ..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

Innvendinger: ....................................................

Handling: ..........................................................

...........................................................................
Overtalende strategi:

...........................................................................

Situasjon: ..........................................................

Resultat: ..........................................................

A

...........................................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______
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Plott inn jobbkravene og atferden til jobbkandidaten i tabellen under. Sammenlign.

Mottagelig

Tilretteleggende

Granskende

Autoritær

Tar ledelsen. Søker etter
måter å nå et spesielt og
ofte personlig mål, hindrer motstand. Gir initiativ
til andre, respekterer de
som har fagkunnskap,
gir støtte, søker å utvikle
gjensidig forpliktelse,
viser en mottagende
holdning.

Bygger konsensus: Hjelper
andre i å unngå vanskeligheter eller hindringer, gir
forslag til effektive og raske
måter å jobbe på. Tror at ikke
bare en person har all den
viktige informasjonen, stoler
på tankene og følelsene til de
andre medlemmene av gruppen. Viser en tilretteleggende
holdning.

Fremmer en undersøkende
holdning. Ser på gruppas oppgave å samle fakta og teste
ideer for senere beslutning
av de ansvarlige. Viser en
forskende holdning.

Gir retning ved å bruke sin
posisjon, kunnskap og
erfaring for å utøve kontroll
over mennesker, hendelser,
vise overlegenhet når han/hun
styrer andres aktivitet. Uttaler
seg tydelig og inntar en tøff
holdning. Når nødvendig,
ønsker å forme gruppa i en
forutbestemt og definert rolle.
Viser en autoritær holdning.

Tilleggsspørsmål om samarbeidsevne:
Vi kan lett komme til et punkt hvor vi er
begravet i arbeid. Beskriv en situasjon hvor
du måtte be om hjelp til et prosjekt. Hvordan
håndterte du det? Hva ble resultatet?
Situasjon: ..........................................................
...........................................................................
Hvordan håndterte du det?: .............................
...........................................................................

A

Resultat: ..........................................................

1E. Resultater i jobben, optimisme:
1. Har du en erfaring hvor du ser at du ga opp
for sent? Hvordan kunne du forbedret situasjonen gjennom dine handlinger?
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2. I hvilken av dine tidligere eller nåværende
oppgaver har du vært mest motivert eller
produktiv? Hva spilte inn for at det var tilfelle?
Hvilke faktorer betydde mest for dine positive
følelser? Hvilke manglende faktorer økte ditt
positive syn på fremtiden?
Motivasjonsgrunner: ........................................
...........................................................................
Positive faktorer: ..............................................
...........................................................................
Mangel på negative faktorer: ...........................
...........................................................................
3. Beskriv situasjoner hvor du har gjort ditt
beste, men ikke lyktes. Hva ble resultatet?
Situasjon: ..........................................................

Situasjon: ..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

Grunn til fiasko: ................................................

Handling for å forbedre: ...................................

...........................................................................

...........................................................................

Resultat: ..........................................................

Resultat: ..........................................................

...........................................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

Plott inn jobbkravene og atferden til jobbkandidaten i tabellen under. Sammenlign.
Dristig

Selvsikker

Modererende

”Hva om?”

Energisk. Driver på til
han/hun har beseiret
motstanden, knuser
hindringer for sine ideer
og meninger, viser stor
selvsikkerhet, avhengig
av drømmer og visjoner
for å gi retning. Viser en
selvsikker holdning.

Energisk: Setter seg selv i
en posisjon hvor andre er
avhengig av hans/hennes
ferdigheter for å fullføre
en oppgave. Ser på positive
erfaringer som overførbare til
mange nye aktiviteter, bruker
entusiasme for å involvere
andre og oppnå deres forpliktelse. Viser en selvsikker
holdning.

Tilbakeholden: Er gjennomtenkt før noe nytt; undersøker
andres motiv mens han/hun
søker etter måter å forandre
på med riktig begrunnelse.
Viser en modererende holdning.

Reservert: Setter krav til
løsning før han/hun inngår en
avtale, bruker en tenkende
tilnærming for å vurdere
konsekvenser. Er opptatt av
å løse et problem av gangen,
tar en forsiktig tilnærming og
vurderer konsekvenser. Viser
en hva-om holdning.

Tilleggsspørsmål om optimisme:
Hvilken type press opplever du i din jobb?
Fortell om dem. Hvordan håndterer du dem
for å klare å beholde en positiv holdning på
jobben?

1F. Resultater i jobben, medgjørlighet:

Press: ................................................................

Situasjon: ..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

Hvordan ble det håndtert?: .............................

Handling: ..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

Optimistisk holdning: .......................................

Resultat: ..........................................................

...........................................................................

...........................................................................

A

1. Beskriv en gang hvor du har vært sint på
andre. Hvordan håndterte du situasjonen?
Hva ble resultatet?
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2. Når du har hatt en god dag på jobben og
går fornøyd hjem, hva har gjort deg fornøyd?
Når du har hatt en dårlig dag på jobben og går
hjem skuffet, hva har forårsaket det?

3. Beskriv relasjonene til de som ikke er i din
avdeling. Hvordan bidrar de til din effektivitet?
Resultat?
Relasjoner: .......................................................

Føler seg fornøyd: ............................................
...........................................................................
...........................................................................
Øke effektivitet: ................................................
Misfornøyd?: .....................................................
...........................................................................
...........................................................................
Resultat: ..........................................................
...........................................................................
Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

Plott inn jobbkravene og atferden til jobbkandidaten i tabellen under. Sammenlign.

A

Avmålt

Forutseende

Samarbeidende

Empatisk

Tilbaketrukket og avmålt:
Unngår faren for å feile,
beskytter seg mot impulsive handlinger fra andre
som kan være skadelig for
seg selv og andre. Unngår
konfrontasjoner, bruker
humor og ord for å unngå
spenninger, lister opp
konsekvensene av å binde
seg for tidlig. Viser en
distansert holdning.

Spørrende: Minnes erfaringer
fra når løfter ble gjort og
diskusjoner foregikk, viser
omtanke for felles fordeler.
Dømmer uttalelsene og
handlingene til andre om de
er riktige eller gale, gode eller
dårlige, korrekte eller feil.
Viser en forutseende holdning.

Brobygger: Samarbeider med
andre om å finne en løsning
som er til alles tilfredshet,
løser forhold som ellers ville
skapt konkurranse om begrensede ressurser. Bruker
fakta og begrunnelser for å
etablere sin posisjon, lytter til
og prøver å kombinere ulike
ideer, viser en samarbeidende
holdning.

Krevende: Kunngjør en
posisjon høyt og tydelig
etterfulgt av en bestemt serie
handlinger. Krevende når
en konklusjon som ser ut
til å være overmoden, viser
konsekvenser som et middel
for å få andre til å strekke seg.
Viser en empatisk holdning.
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Tilleggsspørsmål om medgjørlighet:
Alle organisasjoner vil ha større eller mindre
grad av intern politikk. Hva var den vanskeligste politiske avgjørelsen du måtte ta?
Hva var spenningene? Hva var resultatet?

2: Lederrollen
2A. Lederrollen, fleksibilitet:

Beslutning: ........................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

Spenning: ..........................................................

2. Hvordan håndterte du det: ...........................

...........................................................................

...........................................................................

Resultat: ..........................................................

3. Hva ble resultat: ...........................................

...........................................................................

...........................................................................

1. Fortell om en gang hvor din leder ikke var
fornøyd med din innsats.

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

2B. Lederrollen, handlekraft:
Nevn noen gode ideer som du har prøvd for
å formidle til overordnet, uten å lykkes.
Hvorfor lyktes det ikke? Hva ble det endelige
resultatet?

2. Hvorfor lyktes det ikke?: ..............................

1. Idéer: ............................................................

...........................................................................

A

...........................................................................
3. Resultat: .......................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______
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2C. Lederrollen, kreativitet:
Gi eksempler på noe kreativt du har foreslått
for din leder. Hvorfor var det kreativt?
Hva var alternativet måter å gjøre det på?
Hva ble resultatet?

2. Hvorfor var det kreativt?: .............................

1. Kreativ idé: ...................................................

...........................................................................

...........................................................................
3. Resultat: .......................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

2D. Lederrollen, samarbeidsevne:
Fortell om vanskelige erfaringer du har hatt
når det gjelder å lede grupper. Hadde du en
formalisert autoritet? Hva gjorde du? Hva ble
resultatet?

2. Autoritet/handling: .......................................

1. Vanskeligste grupper: ..................................

...........................................................................

...........................................................................
3. Resultat: .......................................................

Rangering av svar

A

Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______
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Sum

______

2E. Lederrollen, optimisme:
Fortell om den tøffeste lederen du har hatt og
hvorfor. Hvordan opplevde du det? Hvordan
beholdt du en optimistisk holdning? Hva ble
resultatet?

2. Hvordan ble det håndtert: ............................

1. Arbeidsgiver: ................................................

...........................................................................

...........................................................................
3. Resultat: .......................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

2F. Lederrollen, medgjørlighet:
Beskriv det forholdet du synes det bør være
mellom en leder og underordnede. Hva er
mulige hindringer for dette? Hva ble
resultatet?

2. Hvordan ble det håndtert: ............................

1. Forhold: ........................................................

...........................................................................

...........................................................................
3. Resultat: .......................................................

...........................................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

A

______

3: Organisasjonskultur

2. Foretrekker: .................................................

3A. Organisasjonskultur, fleksibilitet:
Noen organisasjoner har en ganske sterk
grad av kontroll, andre holder løsere i
tømmene. Hvilken grad av kontroll foretrekker du? Hvordan har det endret seg de siste
årene?

...........................................................................
3. Hvordan har det endret seg? .......................
...........................................................................
...........................................................................

1. Grad av kontroll: ...........................................
...........................................................................
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Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								
3B. Organisasjonskultur, handlekraft:
Hva tror du er de universelle kjennetegn ved
vellykkede organisasjoner? Er handlekraft og
en medfølende holdning størrelser som kan
eksistere sammen i en organisasjon? Hvordan
er det mulig?

Sum

______

1. Kjennetegn: ..................................................
2. Integrert atferd: ............................................
3. Begrunnelse: ................................................
...........................................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

A

3C. Organisasjonskultur, kreativitet:
Nivået av risiko og strukturen i en 		
organisasjon vil ofte påvirke utviklingen
av nye og unike ideer. Hvordan har 		
organisasjonsklimaet påvirket deg? 		
Gi eksempel. Hva ble resultatet?
1. Situasjon: ......................................................
...........................................................................
2. Risikonivå: ....................................................
...........................................................................
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Sum

______

3. Resultat: .......................................................
...........................................................................
...........................................................................

Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								
3D. Organisasjonskultur, samarbeidsevne:
I hvilken av dine siste roller har du opplevd
at du ikke har vært komfortabel i arbeidskulturen, en følelse av ikke tilhøre eller passe
inn i gruppen? Hva bidro til dette? Hva gjorde
du for å motvirke dette?

Sum

______

2. Ubehag: ........................................................
...........................................................................
3. Resultat: .......................................................
...........................................................................

1. Situasjon: ......................................................
...........................................................................
...........................................................................
Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

3E. Organisasjonskultur, optimisme:
Vi har alle våre måter å uttrykke entusiasme
på. Hvordan vil du fullføre denne setningen:
”Jeg blir begeistret i et arbeidsmiljø som

Sum

A

______

2. Bidrag: ..........................................................
...........................................................................
3. Resultat: .......................................................

...................................................................…….”
Nevn en situasjon hvor du tidligere har
opplevd begeistring. Hva bidro du med?
Hva ble resultatet?

...........................................................................
...........................................................................

1. Situasjon: ......................................................
...........................................................................
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Rangering av svar
Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

Sum

______

3F. Organisasjonskultur, medgjørlighet:
Hvor viktig er det i en organisasjon å vektlegge både arbeidsrelasjoner og vennskapsrelasjoner? Hvor viktig er det å snakke om
familieforhold? Hvordan håndterer du dette?

2. Vennskapsrelasjoner: ..................................

1. Arbeidsrelasjoner: ........................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................
3. Hvordan håndterer du dette? .......................

Rangering av svar

A

Egnet person
3
4

Spørsmål 1

1

2

Spørsmål 2

1

2

3

Spørsmål 3

1

2

3

5

6

Uegnet
7		

______

4

5

6

7		

______

4

5

6

7		

______

								

178

Sum

______

10. Observasjonsskjema for intervju
Intervjuer: ........................................................... Rollespill: .........................................................
Observatør: ......................................................... Dato: .................................................................
				

Observasjon		

Kommentar

1. Forberedelse

2. Innledning
Informere om innhold og
hensikt, etablere klima,
informere om temaer,
disponere tid osv.
3. Gi og innhente informasjon

4. Ferdigheter
Spørsmål
Lytting

A

5. Flyt
Kontroll, tempo, verbal
og ikke-verbal oppførsel

6. Avslutning
Oppsummering, analyse,
neste steg
			
Å gi tilbakemelding
Øyeblikkelig
Virkning		
Personlig		
Beskrivende

Gi tilbakemelding så snart som mulig etter hendelsen
Fokuser på virkningen det har på deg, ikke forsøk å gjette intensjon
Gi tilbakemelding fra deg selv, ikke gjett hvordan andre reagerte
Beskriv hva som skjedde, ikke bedøm det
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4 B ER TIL DEG SOM JOBBSØKER
1. Lag en flott jobbsøknad med
en ryddig CV
Er du rødgul, lager du en slik hjemmeside.

Medisinerstudenten hadde fått lisens og søkte sin første
sommerjobb ved en av landets mest populære sykehus. Han
fulgte opp søknaden, tok kontakt med avdelingsoverlegens
kontor og fikk audiens. Da han hadde fremført sitt ærend, fant
overlegen frem en enorm bunke med søknader og plukket ut
studentens søknad. Deretter tok han halvparten av bunken
med søknader og slapp ned i papirkurven med følgende
kommenter: Oi, de var uheldige. Og du vet, uheldige leger kan
ikke vi ha ved vår avdeling.

B
Å lage et godt søknadsbrev er avgjørende for
at nettopp du skal bli plukket ut og bli innkalt
til intervju. Ofte tilfredsstiller mange søkere
de faglige kompetansekravene. Samtidig vet
vi at det i dagens arbeidsmarked også stilles
personlig egnethet, som for eksempel evne til
å jobbe i team, jobbe selvstendig, kreativitet,
fleksibilitet, evne til konflikthåndtering og
samvittighetsfullhet.
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Som oftest er det vanlig at arbeidsgiver
beslutter hvilke søkere som skal komme i
betraktning eller ikke, utelukkende ut fra det
visuelle og innholdsmessige inntrykket han/
hun får av selve søknaden. Det er derfor viktig
å bruke god tid på å utforme den. Du bør
legge vekt på å matche virksomhetens
fremstilling i annonseteksten og fremheve
dine personlige egenskaper. Les nøye
korrektur. Skrivefeil trekker ned. Lever en
korrekt skrevet søknad. Bruk rette-		
programmet på PC’n.
Mottaker av din jobbsøknad bruker noen
få sekunders betenkningstid på å plassere
søknadsbrevet i bunken for ikke-aktuelle
kandidater.
Førsteinntrykk som trekker ned kan være at
søknaden
• oppgir feil firmanavn, eller feilskrevet navn
på mottaker av søknaden
• virker rotete
• virker uinteressant og masseprodusert
• ikke sier noe om dine kvalifikasjoner i
henhold til de krav og forventninger som er
beskrevet i annonseteksten, eller gir ikke
svar på om du besitter noen av de
personlige egenskapene som er ønsket
• er uleselig fordi den er håndskrevet, ”stygg”
fordi du har brukt en font på PC som en
vanskelig å lese eller at blekkskriveren
mangler blekk
• for eksempel er skrevet på farget papir og i
tillegg har parfymelukt
• inneholder så mye selvskryt at mottakeren
rødmer
• inneholder selvfølgeligheter
• sier ingenting om deg
• har kaffeflekker, fettmerker eller merker
etter sigaretten du stumpet
• ikke skiller seg ut fra alle de andre
søknadene

Mottakeren av søknadene vil se etter
søknader som kommer så nær som mulig
opp til de spesifikke krav i annonseteksten.

2. Finn dine sterke sider
Hvilke av disse sterke sidene har du?
Jeg er en hjelpsom person som setter pris på
at venner og kollegaer kommer til meg om de
trenger hjelp/råd.
Jeg er også pålitelig og gjør mitt beste for å
nå de mål som jeg selv og andre forventer,
med hensyn til min jobb og mine forpliktelser.
Jeg strekker meg langt for å ivareta de forventninger som både jeg selv og andre har til
meg.
Å være positiv er for meg å velge og fokusere
på muligheter, fremfor hindringer. Jeg liker
å kunne finne og forsøke nye og alternative
løsninger.
Jeg er utadvendt, lett å komme i kontakt
med, og syntes det er spennende å møte nye
mennesker med ulike erfaringer, synspunkter
og verdier.
Jeg er fleksibel, en egenskap som for meg
innebærer at jeg kan utføre forskjellige oppgaver, til forskjellige tider sammen med ulike
mennesker, og i uvante situasjoner.
Jeg har ordenssans og liker å jobbe rasjonelt/
strukturert. Orden skaper et overblikk og
bidrar til at jeg jobber mer effektivt og ser en
mening med det jeg gjør.
At jeg er praktisk, opplever jeg gjennom at
jeg er løsningsorientert og nesten alltid evner
å se nye løsninger på forskjellige arbeidsoppgaver.
Jeg er effektiv og klarer å få ting gjort
innenfor de gitte tidsrammer. Hvis jeg mot
formodning ikke kommer i mål med mine
arbeidsoppgaver til rett tid, strekker jeg meg
ekstra for å nå disse snarest.
Jeg er omsorgsfull på den måten at jeg er

opptatt av hvordan andre har det og byr på
meg selv og min hjelp når det passer. Jeg
oppfatter meg selv som svært imøtekommende og har lett for å oppnå kontakt og
tillit hos andre.
Jeg er en viljesterk person i den forstand at
jeg gjennomfører de ting jeg er engasjert i og
har bestemt meg for å gjennomføre.
Jeg er omsorgsfull på den måten at jeg tar
vare på andre, og er opptatt av hvordan andre
mennesker har det. Det å være omsorgfull gir
meg glede og trygghet gjennom å oppleve at
andre har det godt i mitt nærvær.
Jeg er praktisk anlagt og ser raskt sammenhengen/metoder for å gjøre ting på en enklere
og lettere måte. Jeg prøver å utføre min
arbeidsoppgaver på en mest mulig effektiv
måte.
Jeg er tolerant og aksepterer andres
meninger og lar sak være sak. Jeg er en
person som opptrer veldig rolig. Ved å være
rolig føler jeg at jeg har bedre selvkontroll.
Jeg ønsker også vennlighet fra andre
mennesker og prøver hele tiden selv å gå
foran som et godt eksempel.
Jeg liker å jobbe med forskjellige arbeidsoppgaver sammen med forskjellige 		
mennesketyper. Jeg er fleksibel i den
forstand at jeg tilpasser meg lett arbeidsoppgavene og menneskene jeg jobber med
og trives med dette. Jeg er også en utadvendt
person som lett kommer i kontakt med
mennesker.

B

Jeg er en god lytter i den forstand at jeg lar
folk snakke uten å avbryte men allikevel gir
signal om at jeg har forstått hva de sier. Dette
er viktig for å vise at jeg er en person som
respekterer andres meninger og synspunkter.
Jeg er resultatorientert og vet å jobbe
målrettet mot individuelle mål og de mål som
bedriften og min avdeling utarbeider.
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Jeg er ærlig og oppriktig overfor mine
omgivelser. Gjennom å være ærlig skaper
jeg tillit hos andre, samtidig som jeg oppnår
respekt.
Jeg er serviceorientert og liker å få
bekreftelser på at jeg gjør en god jobb –
gjennom fornøyde kunder.
Jeg er en person som er tålmodig i de fleste
situasjoner. Jeg jobber iherdig med mine
oppgaver og gir meg ikke før jeg får et godt
sluttresultat. Jeg er utholdende og har en
sterk viljestyrke til å gjennomføre de oppgaver jeg er engasjert i og har forpliktet meg
til å gjennomføre.
Jeg er imøtekommende ved å være åpen for
nye oppgaver, utfordringer og mennesker.
Dette gjør hverdagen spennende, innholdsrik
og utviklende.
Jeg er som person klartenkende og
avbalansert. Med dette mener jeg at jeg liker
utfordringer, og klarer å holde hodet kaldt og
klart i for eksempel stressfylte situasjoner
og i situasjoner som krever høy grad av
konsentrasjon.
Jeg er en fleksibel person, åpen for nye
måter å løse problemstillinger på, og uredd
for å gå fremmede veier for å nå frem til mine
mål.
Jeg er resultatorientert og jeg gjør hva jeg
kan for å lykkes i å oppnå løsninger. Gode
resultater krever stå-på-vilje!

B

Å være kreativ er for meg å kunne løse
problemer både for andre og meg selv på
en mer konstruktiv, lettvint og effektiv måte.
Jeg liker utfordringer som gir meg anledning
til å bruke mine kreative evner.
Jeg er kreativ og kommer ofte med innspill
til praktiske løsninger som kan gjøre
arbeidsprosesser og oppgaver lettere, og mer
effektivt.
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Jeg oppfatter meg selv som en god lytter,
noe jeg ofte får tilbakemelding på fra mine
omgivelser. Det er viktig for meg å få til åpne
og gode samtaler, slik at jeg selv kan gjøre
meg opp egne meninger om folk og forhold,
og ikke må styres av andres. Gjennom dette
oppnår vi god dialog.
Jeg er strukturert og liker å se sammenheng
i de ting jeg foretar meg. Gjennom å være
strukturert oppnår man oversikt, kontroll og
arbeider mer effektivt og rasjonelt.
Selvstendighet er en fremtredende side hos
meg, i og med at jeg liker å arbeide innenfor
rammer hvor jeg har mulighet til å treffe
beslutninger og sette tiltak ut i livet.
Jeg er viljesterk, på den måten at jeg går for
det jeg tror på, så lenge det ikke går utover
andre mennesker. Jeg søker alltid så langt
som mulig å være lydhør overfor deres
meninger.

3. Et eksempel på en smakfull og
attraktiv søknad til en gul kultur
Gunnar Krogh-Tonning, Headhunter i BEST
Consulting Group har lagt inn en ide til
jobbsøknad på LinkedIn 20.oktober 2010:
Poenget hans er å snu søknaden på hodet:
Istedenfor å bruke 10 prosent på mulig ny
arbeidsgiver, kanskje på 1 eller 2 linjer:
...Jeg viser til utlyste stilling..., og deretter
90 prosent på seg selv, der annenhver
linje begynner med “Jeg” ... (alt det der
kan arbeidsgiver jo lese seg til selv i CVn).
Skriv for leseren 90 prosent og til slutt
bruker du bare en linje eller to, for å
fortelle hvor flink du er (ie 90 prosent).
See the Picture? :-)
Lag en tilsvarende søknad som gjelder
for deg.
Tips: Se for deg at mottakeren av
søknaden din er gul.
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B

4. Kartlegg din jobbsøkerkompetanse 1
Disse testene tar du før du går til
førstegangsintervju på ny jobb.
Vedlagt er det listet opp 50 spørsmål som er
rettet mot din kompetanse i å gjennomføre
jobbsøkerprosessen. Hensikten er å gjøre
deg mer bevisst på din evne til å gjennomføre
prosessen for at du skal stå best mulig rustet
i arbeidet med å søke ny jobb og gjennomføre
profesjonelle jobbintervjuer.
Etter at du har lest Bestselgeren og gjennomført øvelsene om dette temaet, skal du foreta
en ny test slik at du får en klar tilbakemelding på områder du har utviklet deg på,
samt områder hvor du fortsatt har muligheter
for forbedring.
Vedlagte spørsmål kan nærmest betraktes
som en ”Øk din kunnskap”-test.
Når du har besvart spørsmålene, kan du
legge sammen de poengtall du har avmerket.
Poengscore/rettesnor:
Sum 200-250 poeng:
Viser at du er vel forberedt til å gå inn i jobbsøkeprosessen og til å møte i et jobbintervju.
Sum 150-200 poeng:
Viser at du er på riktig vei, men at du bør
arbeide mer med deg selv.
Sum under 150 poeng:
Gir et klart signal om at du ikke er klar til å gå
inn i jobbsøkerprosessen med klare fortrinn
fremfor andre søkere til den aktuelle jobben.

B
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Min egen jobbsøkerkompetanse 1 (side 1 av 2)
Hvor godt forberedt du er til å søke. Denne testen tilhører (navn): _____________________________________________
Nr.

Spørsmål									

Egenvurdering
Helt Uenig Usikker Enig
enig				
1

2

3

4

1

Jeg vet hva en jobbsøkeprosess innebærer					

2

Jeg vet hvor – og hvordan – jeg kan skaffe opplysninger om ledige jobber					

3

Jeg vet hvilke jobber jeg kan søke					

4

Jeg vet hvilke egenskaper jeg kan tilby en arbeidsgiver					

5

J eg har lett for å komme i kontakt med fremmede for opplysninger og råd					

6

Jeg vet hvordan – og hvor – jeg best skal finne opplysninger om fremtidige arbeidsgivere				

7

Jeg kan forklare en arbeidsgiver hva mine sterke sider er					

8

Jeg kan forklare en arbeidsgiver klart hva mine svake sider er					

9

Jeg vet hvordan jeg best skal kle meg til et intervju					

10

Jeg vet hvor, når og hvordan jeg skal følge opp et jobbintervju					

11

Jeg har ingen vanskeligheter med å ringe opp en mulig arbeidsgiver for å få til et møte				

12

Jeg vet hvordan jeg skal gjennomføre en telefonsamtale med en potensiell arbeidsgiver				

13

Jeg vet hvor viktig personlig kroppsspråk og fremtreden er under et intervju					

14

Jeg kan forklare en arbeidsgiver klart hvorfor han bør ansette meg					

15

Jeg har en liste med navn over referanser som vil ”tale varmt” om alle mine gode egenskaper				

16

Jeg vet hva jeg skal svare om jeg bli spurt om jeg har søkt andre jobber					

17

Jeg er mentalt forberedt hvis jeg skulle bli bedt om å besvare en skriftlig prøve					

18

Jeg vet forskjellen på de ulike typer jobbintervjuer – og hva som forventes av meg					

19

Jeg er flink til å forklare en arbeidsgiver hva jeg gjør best					

20

På spørsmål kan jeg spesifisere klart hva mine sterke sider er					

21

På spørsmål kan jeg klart spesifisere hva mine svake sider er – eller snu dette til sterke sider				

22

Jeg kan oppnå minst ett intervju for hver jobb jeg søker eller jobbkontakt jeg tar					

23

Jeg vet hvordan jeg skal skrive et søknadsbrev					

24

Jeg vet hva jeg skal svare om jeg blir spurt hva jeg forventer i lønn					

25

Jeg kan forklare en arbeidsgiver hvorfor jeg har valgt det yrket/den utdannelsen jeg har valgt
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Min egen jobbsøkerkompetanse 1 (side 2 av 2)
Nr.

Spørsmål									

Egenvurdering
Helt Uenig Usikker Enig
enig				
1

B

2

3

4

Helt
uenig
5

26

Jeg har ingen problemer med å få idéer til hvor jeg kan søke jobb					

27

Jeg vet hvordan jeg selv kan analysere og vurdere hvordan jeg gjorde det under intervjuet					

28

Jeg vet hvor lang tid jeg vil bruke på å møte presis til et jobbintervju					

29

Jeg vet hvordan jeg skal følge opp etter at jeg har vært i et jobbintervju					

30

Jeg har ingen vansker med å forklare hva jeg ønsker å gjøre om 5 år, om 10 år					

31

Jeg vet hvordan jeg skal finne opplysninger om bedriften og den som skal intervjue meg				

32

Jeg vet hvordan jeg skal bruke øyne og ører under et intervju					

33

Jeg vet hvordan jeg skal svare på ”aggressive” spørsmål					

34

Jeg vet hvordan jeg på få minutter kan gi en muntlig fremstilling av meg selv og min bakgrunn			

35

Jeg vet hvilke spørsmål jeg vil få under et jobbintervju					

36

Jeg vet hvordan jeg skal lytte – og samtidig utstråle interesse					

37

Jeg har ingen problemer med å identifisere hvilke jobber jeg kan søke					

38

Jeg har ingen vansker med å forklare hva jeg liker og misliker ved ulike jobber					

39

Jeg vet hvordan jeg skal finne jobbmuligheter utover annonser i avisene					

40

Jeg kjenner mange mennesker som kan gi meg råd og vink om mulige jobber					

41

Jeg vet hvordan jeg skal skrive min livshistorie på én A4-side					

42

Jeg vet hva intervjueren ser etter de første 15 sekundene når vi møtes					

43

Jeg vet hva jeg bør spise - og ikke spise – før et jobbintervju					

44

Jeg har ingen problemer med å oppgi referanser til en arbeidsgiver					

45

Jeg vet hvordan jeg skal lese ”skjulte” meninger i en intervjuers spørsmål					

46

Jeg vet hvordan jeg skal forberede meg til et jobbintervju					

47

Jeg vet hvordan jeg skal oppsummere mine sterke sider og min interesse ved intervjuets slutt

48

Jeg vet hvordan jeg best skal ”selge” meg selv					

49

Jeg vet hvordan jeg verbalt skal kommunisere min interesse og entusiasme for jobben				

50

Jeg kan forklare en arbeidsgiver hvorfor han/hun skal ansette meg og ingen andre					

Min poengscore ble: _______
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5. Planlegg og tren på intervjuet ditt
Her er de mest brukte spørsmålene som blir
stilt i et jobbintervju. Lag dine egne svar.
1. Hva er grunnen til at du søker denne
stillingen?
• Jobben virker spennende for meg og jeg
tror jeg har den riktige kompetansen og
erfaringen som trengs for å fylle stillingen
– ref. Deres stillingsomtale i ……..
• Min nåværende jobb i Bedriften AS opphører pga. nedleggelse av fabrikken. Mine
kolleger og jeg mister dessverre arbeidet
som en følge av dette…
• Etter gjennomgang av hjemmesidene deres
oppfatter jeg dette som en profesjonell
bedrift som ansvarliggjør og involverer
de ansatte i bedriftens utvikling. Dette
motiverer meg og jeg ønsker både å bruke
og utvikle min kompetanse i en slik bedrift.
• Fordi stillingen innebærer variert praktisk
arbeid. Stillingen innebærer oppgaver jeg
tror/vet jeg vil trives med.
• Som en følge av en nedbemanningsprosess.
Dette var synd, fordi jeg trivdes veldig bra
i jobben. På tross av det, jeg ser frem til å
begynne i en ny og utfordrende jobb hvor jeg
får brukt min kompetanse i et nytt miljø og
med nye arbeidskollegaer.
• Her skriver du ditt eget svar:

• Jeg er sosial og har lett for å tilpasse meg,
snakke og hjelpe andre mennesker.
• Jeg er pålitelig og møter alltid på jobb i tide.
Jeg får tilbakemelding fra mine omgivelser
at jeg er en person til å stole på og som gjør
det andre forventer av meg.
• Jeg er kvalitetsorientert og som oftest planlegger jeg ting på forhånd, slik at jeg kan
jobbe rasjonelt/strukturert.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
3. Kan du beskrive noe svake sider ved deg
selv?
• Jeg er svak for sjokolade.
• Jeg viser stor omsorg for mine nærmeste,
familie og kolleger, og glemmer i perioder å
pleie meg selv.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

4. Hva synes dine tidligere kollegaer om deg
som person?
• Jeg har fått tilbakemelding om at jeg er en
kollega å stole på, og som får utført mine
arbeidsoppgaver til rett tid.
• Synes dette spørsmålet er litt vanskelig
å svare på, men jeg har i hvert fall fått
tilbakemelding fra min leder (bl.a. gjennom
medarbeidersamtalen) om at jeg vurderes
som en lojal, humørspredende og
arbeidsom kollega.

2. Kan du fortelle meg noen av dine sterke
sider?
• Jeg er fleksibel og liker å gjøre forskjellige
jobber til forskjellige tider. Gjennom å få
ulike oppgaver får jeg større forståelse for
hvordan bedriften fungerer.
• Jeg er praktisk anlagt, ser raskt sammenhenger og finner metoder for å gjøre ting
enklere og lettere.
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• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
5. Kan du utdype hva du gjorde på din forrige
arbeidsplass?
• Jeg var kundemottaker med ansvar for å
behandle klager og yte ulike serviceoppdrag
• Jeg drev med oppsøkende salg innen kontormaskiner.

• Min datter har hester som hobby og jeg
stiller opp for henne. Det er viktig at barn
får støtte, oppmerksomhet og hjelp fra sine
foreldre på hobbyer/fritidsinteresser de
brenner for.
• Jeg er opptatt av å gå tur i skog og mark,
og dette gir meg ekstra energi/overskudd
som igjen gjør at jeg kan yte maksimalt på
jobben.
• Jeg leser mye, spesielt faglitteratur. Jeg er
opptatt av å tilegne meg ny læring og faglig
oppdatere meg på ting som kan relateres til
jobben. I det siste har jeg faktisk lest mye
omkring psykologi/kommunikasjon –
spennende temaer forresten.
• Her skriver du ditt eget svar:

• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
6. Har du god helse?
• Ja, selvfølgelig.
• Ja, jeg har bl.a. syklet til jobben hver dag de
siste 13 årene.
• Ja, det har jeg. Jeg har faktisk ikke hatt en
eneste dag borte fra jobb de siste syv årene.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................

B

........................................................................
........................................................................
........................................................................
7. Hva gjør du i fritiden?
• Håndarbeid og diverse dekorasjoner. Jeg
liker å gjøre praktiske ting hvor jeg får
bruke mine kreative evner.
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8. Du har et opphold i utdannelsen din, hva
er grunnen til det? (Denne er kanskje ikke
aktuell for deg, men har du hatt et hull i
CV’n bør du ha en god forklaring)
• Pga. liten motivasjon, skulle jeg ta fri i ett
år mellom 2. og 3. klasse på videregående
skole og heller jobbe ett år. Jeg var opptatt
av å ha høy motivasjon for å kunne skape
gode resultater 3. året. Dette angrer jeg
ikke på.
• Jeg var skoletrøtt og ønsket et arbeidsår,
mellom 2. og 3. skoleår i vgs. Det ene
arbeidsåret ble til fem spennende arbeidsår.
Da jeg så tok tredje året på videregående,
merket jeg at jeg hadde en helt annen
ballast enn mine medelever som var yngre,
og hvor jeg fikk gode resultater fordi jeg
visste mer om arbeidslivet og hadde bedre
helhetsforståelse. Det at jeg hadde et opphold i utdannelsen angrer jeg ikke på.
• Jeg ble pappa i ung alder og var avhengig av
inntekter for at familien skulle ha det godt.
Da vi hadde bygget opp et økonomisk trygt
fundament, fortsatte jeg mine studier.

• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
9. Hvilke arbeidsoppgaver trives du best
med?
• Arbeidsoppgaver hvor jeg får brukt og
videreutviklet min kompetanse og mine
ferdigheter.
• Jeg trives med arbeidsoppgaver som
varierer i form og innhold, fordi jeg liker
fleksibilitet i arbeidet.
• Jeg trives med selvstendige arbeidsoppgaver hvor jeg har definerte oppgaver og
hvor jeg har mulighet til å ta selvstendige
vurderinger/avgjørelser.
• Jeg trives med oppgaver hvor vi arbeider
i team og er avhengig av å spille på hverandres ferdigheter.
• Jeg er en utadvendt person og trives med
utstrakt kundekontakt og hvor jeg kan yte
både ekstern og intern service.

• Jeg blir motivert av å få muligheten til å
delta i prosjekter, hvor vi spiller på hverandres kompetanse og løser utfordringer i
fellesskap.
• Jeg blir motivert av å få ansvar, for ansvar
viser at ledelsen har tillit til meg og mine
vurderingsevner.
• Jeg blir motivert av et arbeidsmiljø hvor
ledelsen involverer de ansatte i forbedringsaktiviteter og optimalisering av bedriften.
• Kompetanseheving motiverer meg ved at
jeg kan se og få muligheten til å utvikle meg
både faglig og personlig.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................

11. Hva demotiverer deg?
• At personer ikke er ærlige. Jeg liker
personer som er ærlige og direkte i sin
talemåte. Jeg viser både tillit og har respekt
for slike mennesker.
• Urettferdighet.
• At jeg ikke får oppmerksomhet og tilbakemelding på den jobben jeg gjør. For at jeg
skal få utført jobben på best mulig måte er
jeg avhengig av tilbakemelding fra
nærmeste leder, samt at jeg ønsker å bli
involvert i forbedringsarbeid i bedriften.

........................................................................

• Her skriver du ditt eget svar:

• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................

10. Hva motiverer deg?
• Jeg blir motivert av tilbakemelding fra
kolleger og ledere på den jobben jeg gjør.
Gjennom konstruktiv tilbakemelding, positiv
så vel som negativ, får jeg utviklet meg som
fagperson og kollega.
• Jeg blir motivert av arbeidsoppgaver som
utfordrer og er med på å videreutviklet min
kompetanse.
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........................................................................
........................................................................
........................................................................
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12. Hvordan liker du å jobbe med ulike
mennesker fra forskjellige kulturer?
• Jeg liker å jobbe sammen med andre fordi
jeg da føler jeg blir ansvarliggjort i jobben
min og får mulighet til å påvirke.
• Jeg liker å jobbe med ulike mennesker
fordi de har forskjellige sosiale relasjoner
og kulturer som jeg syntes er spennende
når vi i fellesskap skal løse utfordringer og
problemsstillinger.

........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................
........................................................................

• Her skriver du ditt eget svar:

........................................................................
........................................................................

13. Hvordan liker du å jobbe i grupper og
team
• Jeg vurderer det å jobbe i gruppe og team
som to forskjellige ting. Å jobbe i gruppe
kan ofte bli litt for tilfeldig og løsaktig –
det mangler den riktige strukturen. Team
derimot involverer gruppemedlemmene
på en helt annen måte, bygger på sosiale
relasjoner, følger en gitt metodikk og hvor
gruppen bruker ulike verktøy/metoder for å
løse problemer.

........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

........................................................................

16. Planlegger du å få barn?
• Nei, jeg har to fra før som trenger min
oppmerksomhet og blir fulgt opp på riktig
måte.
• Ja, når tiden er inne en gang i fremtiden.
• Nei, nå satser jeg ytterligere på min
egenutvikling og videre karriere.

........................................................................

• Her skriver du ditt eget svar:

• Her skriver du ditt eget svar:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

14. Hva kunne du tenke deg i lønn?
• Lønn som fortjent. Forresten – hvordan er
denne stillingen lønnet?
• Tidligere har jeg hatt ca. kr 350 000,-.
Hva er tilbudet ditt?
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15. Hvor ser du deg selv om 3 år?
• Som en god medarbeider hos dere.
• Jeg ser meg selv som arbeider her om 3 år.
• Som en attraktiv kollega i en virksomhet
hvor jeg får brukt min kompetanse fullt ut
og hvor jeg får videreutviklet meg gjennom
bedriftens interne kompetanseutviklingsprogrammer.

• Her skriver du ditt eget svar:

B

• Her skriver du ditt eget svar:

........................................................................
........................................................................

17. Er du villig til å jobbe overtid?
• Ja, selvfølgelig. Forresten - hvor mye overtid er det i denne stillingen?
• Behov for overtid er som oftest tegn på at
det er stor etterspørsel etter bedriftens
produkter. Som medarbeider ønsker jeg å
bidra til at vi klarer å tilfredsstille denne
etterspørselen.
• Ja, jeg har nå voksne barn og mine
muligheter og motivasjon til å jobbe overtid
er derfor god.

• Jeg trives med forskjellige arbeidsoppgaver
fordi da blir jobben min ikke så ensformig,
jeg får utvidet mine kompetanseområder og
får større helhetsforståelsen om hvordan
bedriften/avdelingen fungerer. Dette gjør
også at min verdi som arbeidstaker øker.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................

• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
18. Har du erfaring fra skiftarbeid?
• Ja, har jobbet to-skiftsordning over flere år.
• Nei egentlig ikke, men jeg stiller meg åpen
til dette hvis jobben innebærer skiftarbeid.
• Ja. Kan du fortelle meg om skiftordningen
ved denne bedriften.
• Nei, men min tidligere stilling har innbefattet mye fleksitid. Noe jeg forresten
synes har vært ok.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................

20. Hvor lang oppsigelsestid har du?
• Jeg har tre måneder, men har avtale med
bedriften som tilsier at jeg kan slutte før og
etter eventuelt ønske fra dere.
• Når har dere eventuelt tenkt å ansette en ny
medarbeider?
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
21. Hvorfor har du tatt etterutdanning?
• For å være oppdatert i jobben.
• For å heve min egen kompetanse og
markedsverdi.
• Fordi jeg synes det er spennende å lære noe
nytt og liker utfordringer.
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........................................................................
• Her skriver du ditt eget svar:
19. Hvor fleksibel er du?
• Jeg mener selv at jeg er meget fleksibel i
jobbsammenheng.
• Hva mener du? Fleksibel i forhold til type
arbeidsoppgaver, fleksibel i forhold
arbeidstider/overtid etc.?

........................................................................
........................................................................
........................................................................
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22. Ville du ansatt deg selv?
• Ja, så lenge jeg er kompetent til jobben.
• Ja, fordi jeg er pliktoppfyllende, pålitelig,
ærlig, står på og er viljesterk.
• Ja, selvfølgelig ville jeg det!
• Ja, fordi tidligere kolleger/ledere av meg
har sagt at jeg er dyktig, lojal og fleksibel.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
23. Hvorfor mener du at du er den rette for
denne jobben?
• Fordi jeg tror på meg selv og fordi jeg har
erfaring fra denne type jobb.
• Når jeg leste stillingsannonsen følte jeg den
virket spennende og riktig for meg og mine
kvalifikasjoner.
• Fordi jeg føler at jeg har noe å bidra med.
• Fordi jeg har lang og god erfaring fra
yrkeslivet og denne type jobb, og fordi jeg er
opptatt av å utvikle nye sider av meg selv.
• Fordi jeg tror at jeg har de riktige 		
kvalifikasjoner for å kunne lykkes i denne
jobben og tilføre bedriften noe virkelig
positivt.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
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24. Hvilket arbeidsmiljø foretrekker du å
jobbe i?
• Jeg foretrekker et åpent, hyggelig og godt
arbeidsmiljø, med rettferdige og ærlige
ledere og kollegaer.
• Jeg foretrekker et positivt arbeidsmiljø
hvor ledere og medarbeider har tro på det
produktet/ de tjenestene de leverer, et miljø
med mye humor, rettferdig behandling og
hvor man er dyktige til å gi hverandre
konstruktive tilbakemeldinger (ris/ros).
• Jeg foretrekker å jobbe i et arbeidsmiljø
hvor jeg og mine medarbeidere kan bli
involvert i kvalitets- og forbedringsarbeid,
som er med på å øke effektivitet og trivsel
på arbeidsplassen.
• Jeg er en lojal medarbeider som raskt kan
tilpasse meg ulike miljøer. Samtidig er jeg
opptatt av å se en ”mening” med det jeg
gjør/utfører på jobben.
• Her skriver du ditt eget svar:
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

6. Ti regler for riktig fremmøte

Hvilke av disse reglene “synder” du mot?

1. Møt presis!!

........................................................................

2. Møt alltid opp ved bedriften 10-15 minutter
før det avtalte intervju.

........................................................................

3. Meld deg for intervjuerens sekretær eller
ved sentralbordet 5 minutter før intervjuet.
4. Har du mulighet, så prøvekjør ruten frem til
bedriften dagen før intervjuet.
5. Kom aldri andpusten og svett til et
jobbintervju.
6. Husk at intervjuet starter når du ankommer
bedriften, ikke når du møter intervjueren.
7. Vær hyggelig og åpen mot alle bedriftens
ansatte (og spesielt mot sekretæren du
eventuelt møter).

........................................................................
........................................................................

Og hva har du tenkt å gjøre med det?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

8. Kom aldri 20-30 minutter for tidlig til
intervjuet.
9. Tenk gjennom alle detaljer. Bruk toalettet
før intervjuet. Sjekk utseende og kast
tyggegummi.
10. Det første inntrykk intervjueren får av deg
er din punktlighet. Vær punktlig.

B
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7. Ti grunnleggende regler for suksess under et intervju
1. Forbered deg godt. Vit mest mulig om
bedriften, bransjen, firmaets omsetning,
ansatte, nasjonalt, internasjonalt, kultur og
lederstil.

Hvilke av disse reglene kan hjelpe deg til å få
drømmejobben din?

2. Desto mer du har trent på intervjuet, jo
bedre.

........................................................................

........................................................................

........................................................................
3. Vær spesielt oppmerksom på
førsteinntrykket du gir. Du får aldri en
sjanse nummer to til å gjøre et godt
førsteinntrykk.
4. Vær åpen, hjertelig, ærlig og profesjonell i
din fremtreden.

Hva gjør du konkret for å møte forberedt til
intervjuet?
........................................................................
........................................................................

5. Søk hele tiden en toveis-kommunikasjon
med intervjueren.
6. Besvar alle spørsmål ærlig og utfyllende.
Unngå å holde taler og svar aldri med
enstavelsesord.

........................................................................

Hva tar du med deg?
........................................................................

7. Bruk både senderantenner og mottakerantenner for hele tiden å finne ut hva
intervjueren ønsker. Husk at du er en
selger, og produktet du skal selge er deg
selv.
8. Husk smilet og øyekontakten. Den som
smiler trives.

........................................................................
........................................................................

Hvilke opplysninger skal du innhente?
........................................................................

9. La intervjueren sette tempoet. Press aldri
frem lønnsspørsmål eller avtale om et nytt
møte.
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........................................................................

10.Sørg for at du har en verdig og profesjonell
avslutning på intervjuet. Dette er en viktig
del av det positive helhetsinntrykket du vil
skape. Avslutt med å takke for samtalen.

Gå gjennom intervjuet mentalt. Se for deg
situasjonen: Hva vil du ha frem? På hvilken
måte vil du fortelle om deg selv?
........................................................................
........................................................................

194

8. 16 gode tips for positivt førsteinntrykk
Dette er den viktigste fasen av jobbintervjuet!
Førsteinntrykket som intervjueren får av
deg kan avgjøre om du får jobben. Tenk på
hvordan deg selv du selv tolker andres
opptreden og hvordan kroppsspråk, klær og
atferd generelt påvirker deg.
1. Gå alltid intervjueren i møte. Dette gir
inntrykk av at du er ”villig” til å møte
intervjueren på halvveien.
2. Få øyekontakt med intervjueren. Vær fast
og imøtekommende i blikket.
3. Smil moderat. Ikke glis, gi et vennlig og
åpent inntrykk.
4. Når intervjueren strekker ut hånden for å
hilse skal du ha et fast håndtrykk, unngå
det klamme og slappe gelé-håndtrykket.
5. Bli ikke stående og pumpe intervjuerens
hånd. Gi et kort, fast og hjertelig håndtrykk.
6. Ha rolige bevegelser. Unngå nervøse håndog hodebevegelser. Gi inntrykk av at du har
alt under kontroll.
7. Når du har fått kontakt med intervjueren,
la være å kle på deg, for eksempel å dytte
skjorten nedi buksen, løsne på slipset,
kneppe jakke, spenne inn beltet, ta av deg
jakken. Utseende sjekker du før du entrer
bygningen.
8. Vis respekt og bli stående til intervjueren
ber deg om å sette deg. Sett deg på den
plassen du blir anvist.
9. Sitt avslappet og lett foroverbøyd i stolen.
Behold øyekontakt og smil moderat.
10.La intervjueren slå an tonen og ta initiativ
til det aller første spørsmålet. Dette er
startskuddet til den senere toveiskommunikasjon.

11.Røyk aldri under et jobbintervju, selv om du
blir invitert til dette av intervjueren.
12.Se deg rundt og legg merke til rommet
du sitter i som for eksempel farger,
utsmykning, planter og utsikt. Gi inntrykk
av at du er observant, men mist aldri
øyekontakt med intervjueren din i mer enn
fem sekunder. Hvis du ser noe i rommet
som kan relateres til bedriftens historie/
kultur eller en fritidsinteresse/hobby du
måtte ha, kan du på en god måte bruke
dette for å finne felles interesseområder
som dere kan snakke uformelt om. Det kan
fungere som en interessefanger og skape
grobunn for rask kontakt.
13.La din stresskoffert/mappe bli stående
uåpnet når du setter deg. Begynn ikke å
rote i medbragte papirer før tiden er inne
til å ta frem det du trenger.
14.Gi inntrykk av åpenhet, entusiasme og
våkenhet i ansiktsuttrykk og bevegelser.
15.Gjør deg opp et førsteinntrykk av intervjueren. Stemmer dette med det du visste
på forhånd. Er vedkommende formell, en
rett-på-sak-person, en entusiast eller en
sosial person, jfr. atferdstilpasning til rød,
gul, grønn eller blå atferd.
16.Nå er du klar til å begynne selve intervjuet.
Alt som har skjedd hittil har vært
øyekontakt og kroppskontakt gjennom
håndtrykk. Førsteinntrykket er skapt. Du
får aldri en sjanse nummer to til å skape et
førsteinntrykk.
Ps. Ditt jobbintervju starter i det øyeblikk du
kommer inn på bedriftens område, og ikke
når du får øyekontakt med intervjueren. Det
er mange intervjuere som spør sentralbordet/
resepsjonisten om han/hennes inntrykk av den
enkelte kandidat vel vitende om at folk som
jobber på slike ofte har en velutviklet intuisjon
og erfaring med å vurdere førsteinntrykk.
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Hvilke av disse reglene “synder” du mot?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Og hva har du tenkt å gjøre med det?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Hvordan kler du deg til intervjuet?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

Se for deg situasjonen som om du var flue
på veggen. Observer både intervjueren og
deg selv fra du ankommer til intervjuet har
begynt.

B
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........................................................................
........................................................................
........................................................................
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9. Selg deg selv ved bruk av
kroppsspråk og entusiasme
Du stiller vel forberedt til intervju. Du har innhentet opplysninger om bedriften du skal
intervjues av – og om den personen som skal
intervjue deg. Du vet hvem som er til stede under
intervjuet og du har nå finpusset detaljer. Du har
forberedt deg mentalt på de spørsmålene du vil
få og de spørsmålene du selv vil stille. Du har gått
opp løypa mentalt, sett for deg intervjuet, hørt
spørsmålene som blir stilt og de gode svarene
du har gitt. Du er vel forberedt, trygg og klar til
å håndtere overraskelser. Du har kontroll på deg
selv.
Til intervjuet bør du ha med en dokumentmappe
av god kvalitet. For all del ikke kom med en bærepose fra Vinmonopolet! I dokumentmappen skal
du ha følgende:
• Blyant eller penn (helst to om den ene ikke
skulle virke).
• Notatblokk.
• Ditt søknadsbrev, din CV og eventuelt en 		
personlig presentasjon hvor du har formulert
dine motivasjonsfaktorer, sterke sider og
verdier.
• Dine referanser oppført på et eget ark.
• De opplysningene du har samlet om bedriften.
• Et eget ark med de spørsmål du har tenkt å
stille.
Sett deg ned og tenk gjennom følgende:
Fokuser på deg selv, ikke på de andre kandidatene. Forsøk å vise hvorfor du vil kunne fylle
den ledige stillingen på en god måte. Hvilke
egenskaper og erfaringer har du som gjør deg
spesielt skikket? Få frem at du er tydelig motivert
for jobben. Prøv å finn ut hva arbeidsgiver ser på
som dine styrker og hvordan du kan kompensere
for eventuelle svakheter. Finn ut hva arbeidsgiver
ønsker seg og vektlegger. Det er lurt å lytte fremfor å forsvare seg når du innhenter denne type
opplysninger. Informasjonen du nå får, bruker du
når du skal argumentere for at de skal ansette
deg. Bruk alt du har tilegnet deg av de 24 salgsferdigheter i bok 1 med den lille justering at du er
produktet og arbeidsgiver er kunden.

10. 20 fallgruver du må unngå
i jobbintervjuet
1. Sett deg ikke ned før intervjueren ber deg
om det.
2. Røyk aldri under et jobbintervju. Om intervjueren mot formodning inviterer til en
røyk, takker du høflig nei.
3. Tygg aldri tyggegummi eller smatt på
pastiller eller drops under intervjuet. Er du
plaget med munntørrhet, er vår anbefaling
å kjøpe pastiller som er små og ”usynlige”.
4. Bit aldri negler under intervjuet.
5. Trom ikke med fingre på bordet eller med
foten i gulvet.
6. Bruk aldri banneord eller slanguttrykk som
for eksempel ”lissom”, ”kult”, ”okey”.
7. Bli ikke for familiær med intervjueren, men
behandle intervjueren med respekt. Er
intervjueren en du kjenner svært godt, så
husk å skille mellom sak og person.
8. Forsøk aldri å være sukkersøt eller en
komiker full av vitser. Godt humør kommer
naturlig og av seg selv.
9. Unngå å snakke i enstavelsesord. Svar med
fulle setninger.
10.Unngå å holde taler under intervjuet. Uttrykk deg klart og fullstendig – kom raskt
til poenget.
11.Unnlat å presse intervjueren inn på et spor
som interesserer deg og ikke intervjueren.
La intervjueren sette tempo og retningen
for samtalen.
12.Forsøk aldri å lyve eller overdimensjonere
dine egne evner og tidligere prestasjoner.
13.Snakk aldri så lavt at intervjueren begynner
å lure på om han/hun trenger høreapparat.

14.Ligg aldri henslengt i stolen. Sitt oppreist
og lett foroverbøyd. Husk samtidig å
”matche” intervjueren.
15.Avbryt aldri intervjueren mens han/hun
snakker.
16.Ta aldri opp lønnsspørsmålet først.
La intervjueren ta dette initiativet.
17.Be aldri om å få noe å spise eller drikke
under intervjuet, med mindre intervjueren
inviterer til dette. Inviterer intervjueren på
kaffe, si ja takk. Drikker du ikke kaffe, kan
du evt. spørre om intervjueren kan tilby et
glass vann. Liker du ikke kaffe, men sier ja
for å være høflig, må du sørge for å drikke
den.
18.Se aldri på alt annet enn intervjueren. Hold
øyekontakt med intervjueren minst hvert
femte sekund under hele intervjuet. Er det
imidlertid for eksempel to personer som
intervjuer deg, så beveg blikket og gi begge
lik oppmerksomhet.
19.Sitt aldri og tegn figurer eller kruseduller
under intervjuet. Dette signaliserer at du
er totalt uinteressert i jobben og i
intervjueren.
20.Møt aldri uforberedt til et jobbintervju!
Hvilke av disse fallgruvene skal du passe på
å unngå?
........................................................................

B

........................................................................
........................................................................
Hvordan unngår du disse fallgruvene?
........................................................................
........................................................................
........................................................................
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11. Ti nyttige regler for notater under intervju
Under intervjuet utveksles en rekke opplysninger og informasjoner. Du vil være unik
om du klarer å huske alt uten å notere. Går
ditt første intervju bra, vil du mest sannsynlig
blir innkalt til et intervju nummer to.
I forberedelsen til dette intervjuet vil den
informasjonen du fikk i det første, være meget
verdifull.

9. Bruk ikke notatblokken til å tegne figurer
eller skriblerier under intervjuet.

Det kan være et tankekors for intervjueren
at søkere kan sitte i en til to timer uten å ta
notater. Når det så dukker opp en kandidat
som tar notater, ja da er dette et positivt trekk
sett med intervjuerens øyne.

Se for deg intervjuet og planlegg notatene
dine. Hvordan sitter du? Hvor ofte skal du se
opp fra notatene? Hvilke opplysninger vil du
notere?

10.Etter intervjuet går du over dine notater og
gjør dem mer utfyllende for bruk ved neste
intervju. Noter dine refleksjoner og eksempler på match og mismatch. Noter hva du
vil utdype i et intervju nummer to.

........................................................................
1. Ta alltid notater under intervjuet.
........................................................................
2. Ta alltid med deg noe å skrive notatene på
og med.
3. Sitter du i en dyp stol, lar du notatblokken
hvile i fanget under intervjuet.

........................................................................
........................................................................
........................................................................

4. Sitter du ved et konferansebord,
har du blokken på bordet foran deg.
La ikke intervjueren se hva du skriver.

........................................................................
........................................................................

5. Noter kun det viktigste. Bruk stikkord og
korte setninger.

B

6. Vær diskret. La ikke notatskrivingen din
avbryte samtalen eller skape dødpunkter
under intervjuet.

........................................................................

7. Selv om du skriver ned notater, hold
fortsatt oppmerksomheten rettet mot
intervjueren. La aldri notatskriving bli
hovedsaken.

........................................................................

8. La notater gi deg stikkord til spørsmål
du kunne tenke deg å stille eller som
utgangspunkt for å bekrefte at du har
oppfattet riktig det intervjueren sa.
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12. 24 forbedringsspørsmål etter jobbintervjuet
Hvordan gjør du et bedre intervju?
Umiddelbart etter intervjuet, mens du ennå har samtalen friskt i minnet, er det nyttig at du vurderer hva
som gikk bra og hva du kan gjøre bedre en annen gang. Det vil forberede deg til intervjurunde nummer to.
Om du ikke skulle få denne jobben, kan selvevaluering bli nøkkelen til suksess ved ditt neste intervju.
HVORDAN VAR JEG TILFREDS?

Meget
Bra Middels Dårlig
bra				

JJ
1

Møtte jeg frem i passe tid?

2

Gikk velkomsten bra? Håndtrykk, øyekontakt, åpenhet, sikkerhet

3

Hvordan var åpningen på intervjuet? Tonen, åpenhet, hjertelighet.

4

Var jeg fornøyd med de svarene jeg ga?

5

Er jeg selv fornøyd med de spørsmålene jeg selv stilte?

6

Hadde jeg samlet nok bakgrunnsmateriale om bedriften før møtet?

7

Var det god ”flyt” i møtet? Match, mismatch, dødpunkter, lange pauser.

8

Var jeg fornøyd med tonen/åpenheten under hele intervjuet?

9

Virket intervjueren interessert i meg?

10

Var jeg på ”bølgelengde” med intervjueren? Snakket vi samme språk?

11

Klarte jeg å selge meg selv og mine sterke sider?

12

Virket jeg rolig? Hadde jeg kontroll under hele intervjuet?

13

Unngikk jeg fakter, grimaser og nervøse bevegelser under intervjuet?

14

Var jeg forberedt på spørsmålene jeg fikk?

15

Var jeg selv aktiv deltaker i intervjuet?

16

Følte jeg at vi hadde en toveis-kommunikasjon?

17

Tok jeg notater under intervjuet?

18

Reagerte intervjueren positivt på det jeg sa?

19

Reagerte intervjueren positivt på min person/fremtreden/klesdrakt?

20

Var jeg fornøyd med smilet og øyekontakten?

21

Gikk avslutningen på intervjuet bra?

22

Var det god balanse mellom mottakerantenne og senderantenne?

23

Ville jeg gjort/besvart noe annerledes om jeg kunne gjøre intervjuet om igjen?

24

Hvordan er min totalvurdering av intervjuet?

J

K

Skikkelig
dårlig

L

LL

B
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Noter dine refleksjoner og
forbedringspotensial:

Lag en handlingsplan for oppfølging
av forbedringspotensialene:

........................................................................
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13. Oppfølgingsbrev etter første intervju
Det hører med til sjeldenhetene at en som har vært inne til intervju, sender et takkebrev til
intervjueren samme dag som man har vært inne i sitt første intervju.
Dette oppfattes som høflig og kan gi deg et pluss hos intervjueren, da du sannsynligvis vil skille deg
ut blant jobbkandidatene. Noen hevder at dette kan være det lille ekstra som skal til for at
du blir kalt inn til intervju nummer to. Røde og blå ledere vil sannsynligvis oppfatte det som mas.
Her er et eksempel på et oppfølgingsbrev med personlig ordlyd som du kan
sende til de personorienterte grønne og gule:
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ann
Ola Nordm
eg gjerne
PS. Ring m

0 000 00

på telefon 90

Glem å sende oppfølgingsbrev til de saksorienterte blå og
røde. De har fortalt deg den videre prosess og ser på slike
brev som sleip smisking. Følg reglene. Alle henvendelser skal
være formelle. Gå derfor tjenesteveien.
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14. Ti spørsmål før du møter til annengangs intervju

3. Hva kan/bør jeg gjøre for å forbedre
punkt 1. og 2. ytterligere?

Lag dine egne spørsmål som er tilpasset den
stillingen du søker. Evaluer intervjuet ditt
ved å svare på spørsmålene med dine egne
ord. Skriv ned svarene. Du lærer mer om du
skriver ned svaret og leser gjennom dem i
etterkant. Gi deg selv ros der du synes at du
lyktes godt. Noter gjerne tips til deg selv der
du kan bli enda bedre.

4. Hvem skal jeg treffe under intervju
nummer to?

PS. De fleste jobber går ikke til de best
kvalifiserte, men til de som er best forberedt.

1. Hva gjorde jeg særlig bra under det første
intervjuet?
2. Hva var jeg minst fornøyd med i det første
intervjuet?

5. Er det noe mer jeg bør vite om bedriften?
6. Hva vet jeg om de nye personene jeg
skal treffe og er det mulig skaffe flere
opplysninger om dem?
7. Bør jeg forandre noe på min stil og
personlige væremåte i intervju nummer
to?
8. Hva fortalte mine referanser? Ring dem
opp og spør om de har blitt kontaktet,
og i så fall hva intervjueren viste størst
interessert for.
9. Ble jeg spurt om noe under det første
intervjuet som jeg ikke kunne gi et
tilfreds-stillende svar på?
10. Når du føler at du er godt forberedt til ditt
andre intervju, gå over alt sammen på
nytt. Overlat intet til tilfeldighetene. Du er
nå så nær målet om ny jobb at det er lurt
å gi litt ekstra i innspurten.

B
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15. Ti regler for suksess i ditt andre intervju
1. Møt forberedt! Det er nå det gjelder.
2. Fokuser på den som har størst makt. Rett
oppmerksomheten spesielt mot den personen som har den endelige avgjørelsen
om du skal bli ansatt eller ikke. Husk
samtidig å gi andre personer oppmerksomhet gjennom blikk, smil etc. Vis at du
behersker å ivareta kontakten med flere
mennesker samtidig.
3. Gå nøye gjennom dine notater fra det
første intervjuet.
4. Nå er du ikke lenger ute for å markedsføre
deg selv som en mulig kandidat til jobben,
men som den eneste riktige person for
jobben.
5. Mer enn tidligere vil din personlighet
være avgjørende. Intervjuere ansetter folk
de liker, ikke folk de ikke liker, eller har
problemer å få kontakt med.

8. Tenk profesjonelt – opptre profesjonelt.
Legg vekt på de detaljer og de inntrykk
du følte var mest positive fra det første
intervjuet.
9. Vær våken, aktiv, interessert og initiativrik.
10. Dette er den siste – og beste – sjansen du
har til å få jobben du har søkt på. Benytt
deg av denne sjansen optimalt. Pass
samtidig på at du ikke overselger deg.
Lag et ark med de spørsmålene du har tenkt å
stille under intervjuet. Hva vil du fokusere på?
Hva mer har du å by på enn det som kom frem
ved førstegangsintervjuet? Sett deg i posisjonen
til bedriften og svar på følgende spørsmål:
Hvorfor skal vi ansette deg? Hvilke personlige
egenskaper er det du har som er dine spesielle
styrker?

6. Benytt samme profesjonelle fremgangsmåte under intervju nummer to som
under det første, se 10 regler for suksess
under et intervju, s@.
7. La fortsatt intervjueren sette tempo under
møtet og lede møtet, men øk ditt eget
engasjement gjennom økt medvirkning i
møtet. Husk at det er nå du skal sette inn
”dødsstøtet”. Det er nå du skal slå dine
konkurrenter på oppløpssiden.
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