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Psychometric test systemVälkommen till JobMatch Talent
JobMatch Talent (JMT) är ett pedagogiskt och lättolkat testverktyg för rekrytering och utveckling. JMT går 
att använda direkt och utan förkunskaper. Du har 145 unika kravprofiler du kan matcha resultaten mot. Du 
administrerar allt i ditt eget JobMatch Center online. 

Certifierat av DNV-GL 
JobMatch Talent-testet är granskat och cer-
tifierat av DNV-GL, Det Norske Veritas, enligt 
EFPAs nya bedömningsmodell. 
Certifieringen gäller prediktion av arbets-
prestation, såsom produktivt agerande, kvalitet i arbetet och 
samarbetsförmåga. Det valbara tillägget arbetsanalys, dvs. olika 
profiler att matcha resultatet mot är inte inkluderat i certifieringen, 
då dessa är föränderliga.

JobMatch Talent används för rekrytering, medarbetarsam-
tal, utveckling, kartläggning och teamutveckling mm. Vill 
du hitta talanger, internrekrytera eller t ex karriärväxla, är 
JMT en stor hjälp som gör processen betydligt smidigare 
och kvalitetshöjande. 

   Över 10 000 JMT-testningar per år i Sverige
   Tar ca 45 minuter att besvara
   Täcker 30 arbetsrelaterade egenskaper 
   145 färdiga kravprofiler att matcha mot
   Lättolkade rapporter:

     Nyckelrapport
     Matchning mot befattning
     Personlig arbetsstil
     Intervju- och referensguide
     Stress- Ledar- & Motivationsprofil
     Sälj- & Kundserviceprofil 
     Testtagarens rapport (Tolkningsguide)
     Teamrapport

JobMatch Talent används idag av mer än 500 företag och ca 175 offentliga förvaltningar runt om i Sverige. 

Med 145 färdiga kravprofiler kan du enkelt matcha resulta-
ten mot allt från produktionspersonal och lagerarbetare till 
administratörer, säljare, ingenjörer och ledare/chefsbefatt-
ningar mm.

1.  Du loggar in och skickar ut tester. 
2.  Så snart testet är besvarat får du resultatet i ditt 
      online JobMatch Center. 
3.  Du får självförklarande rapporter samt ingående
      tolkningshjälp över telefon. 
4.  Du kan certifiera dig om du vill bli självgående. 

Det finns en speciell, självtolkande resultatrapport som du 
kan låta testtagaren ta del av.  Du kan spara in mycket tid i 
den muntliga återkopplingen genom att välja att testtaga-
ren automatiskt får denna rapport. 

Självtolkningsresultat till testtagaren

I ditt JobMatch Center har du också tillgång till JobMatch 
Logic. Det är ett begåvningstest inom områdena språklig 
förmåga, matematik, komplex differentiering och logiskt 
tänkande.

Begåvningstest

Sälj- och kundserviceprofil

 

Serviceinriktning

70

Genomslagskraft

70
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Du fokuserar din energi på att skapa resultat och få order i hamn. Du

lägger inte för mycket tid på att kontakta kunder om du vet att det

inte ger något resultat just nu. För optimal effektivitet fungerar du

bäst i en säljarroll där du kan lämna över omhändertagandet av kun‐

derna till någon annan.

+ Dina kunder upplever dig som en person som månar om dem och som

tar sig tid att sätta sig in i deras behov och önskemål. Du är förståen‐

de och noga med att kunderna skall vara nöjda samt att du gärna bryr

dig om dem även om de inte ska köpa något just för tillfället.

Det finns en viss risk för att kunderna upplever dig som alltför inställd

på att bara sälja och i värsta fall kan de känna sig överkörda och då

kan du missa möjligheten till återköp. Du kan nog vinna en del på att

intressera dig lite mer för kundens behov av service och hjälp.
− Som en mycket serviceinriktad säljare bör du tänka på att det finns

gränser för hur långt du ska sträcka dig i din hjälpsamhet. Det är själv‐

klart att kunden skall ha bra service, men var uppmärksam på att du

inte ger mer av din tid och ditt engagemang än vad som är rimligt.

Du har sannolikt en mjuk och smidig framtoning gentemot dina kun‐

der och du försöker att inte vara alltför styrande och kontrollerande i

försäljningsprocessen. Du vill absolut inte pressa kunderna till att

köpa något. Istället visar du respekt för deras invändningar och fråge‐

ställningar.

+ Det faller sig naturligt för dig att vara den som håller i taktpinnen i

säljprocessen. Du är orädd och har en stark vilja att komma i mål med

din försäljning. Kunderna uppfattar det som att du verkligen står för,

och menar det du säger, och att du på ett engagerat sätt hjälper dem

att ta beslut.

I försäljningssituationer där det krävs styrning mot avslut kan det

hända att du är ganska restriktiv med att ”ta kommandot” över kun‐

den och bryta mot din lite mjukare säljstil. Tänk på, att en alltför mjuk

säljstil kan betyda att du inte driver kunden tillräckligt för att få försälj‐

ningen i mål.

− Din starka vilja kan upplevas som att du inte ger kunderna tillräckligt

med utrymme till att fundera, med risk för att du kör över dem. För att

undvika att uppfattas som påstridig bör du se till att verkligen lyssna

in och förstå dina kunder och inte lägga mer press på dem än vad

som är passande.

Sälj- och kundserviceprofil
I Tolkningsguiden hittar du information om de åtta personliga egenskaperna. Som du kan se finns det både för- och

nackdelar med höga respektive låga värden, men det är bara du och de som känner dig väl som vet i vilken grad för- och

nackdelarna är aktuella för dig. Det är vanligt att de negativa aspekterna av en egenskap framkommer vid stress och att

de positiva aspekterna i vanliga fall är de som faktiskt speglar dig. Använd denna guide som inspiration till hur du som

säljare kan utveckla dig i den riktning du önskar och tycker är mest optimal.

Struktur

40

Egenmotor

90

Uthållighet

40
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Tolkningsguide - Säljaregenskaper

Du är ofta snabbt ute på banan och du behöver sällan spendera sär‐

skilt mycket tid på planering eller förberedelser. Du vill vara där saker

och ting händer och du fokuserar hellre på aktiv försäljning än på ad‐

ministration. Kunderna upplever dig som flexibel och du har lätt för

att anpassa dig till deras behov. + Du tänker långsiktigt och ser till att ha framförhållning i det du gör. Du

lägger vikt vid ett strukturerat och professionellt upplägg, där kunder‐

na upplever dig som väl förberedd. Du stressas inte heller av krav på

att rapportera, redovisa kvitton, sammanställa siffror och liknande.

Du kan vara något av en tidsoptimist och du ägnar inte alltid särskilt

mycket tid åt att förbereda dig. Du kan lätt komma efter med din ad‐

ministration och kan behöva anstränga dig för att ha överblick över

alla projekt. Försök skaffa dig fungerande rutiner, så att du frigör

energi till det du är bäst på. − Det kan bli stressande för dig att hamna i situationer där du inte har

utrymme att förbereda dig ordentligt. Det kan också finnas risk för att

du ägnar mer tid åt att administrera och organisera ditt säljarbete än

vad som är praktiskt. Fundera eventuellt på hur du kan effektivisera

din administration.
Du är inte den som driver dig själv så hårt att det utgör en stressfak‐

tor. I stället har du förmågan att anpassa din inre energi till en balan‐

serad nivå med lång hållbarhet. Du kör sällan ditt eget race, utan job‐

bar hellre i team där man gemensamt kan inspirera och motivera

varandra.

+ Du är självgående, driver på dig själv och klarar motgångar utan att

tappa arbetslusten. Du håller dig motiverad av egen kraft och får din

energi genom att jobba intensivt och målinriktat.

Du trivs sällan med jobb som konstant kräver att man strävar efter att

ligga på topp. Du behöver ibland lite peppning från andra för motiva‐

tionens skull. Det kan ta ett tag innan du är tillbaka efter ett nederlag

om du saknar positiva människor omkring dig. − Du bör vara uppmärksam på att du kan ha en tendens att driva dig

själv så hårt och prioritera arbetet så mycket att det kan bli en påfres‐

tande situation med risk för stress. Det kan också vara så att andra

upplever dig alltför fokuserad på det som rör dig och ditt.

Dina kunder kommer sannolikt inte att uppleva dig som onödigt på‐

stridig – blir det inte som du vill så kan du backa tillfälligt för att sena‐

re komma tillbaka med en ny infallsvinkel. Du känner dig mest effektiv

när du använder din tid på kunder som kan ge resultat här och nu.

+ En av dina talanger som säljare är att du sällan ger upp. Du kan jobba

med försäljnings- och beslutsprocesser som är långdragna och du

kämpar in i det sista för de uppdrag du tycker är viktiga. Kunderna

kommer att uppleva dig som en person som följer upp och inte glöm‐

mer dem.

Det finns risk för att du ibland ger upp alltför fort. Du kan förlora lite

av din motivation om en säljprocess blir långdragen eller besvärlig

och här kan du behöva se upp så att du inte faller på mållinjen. Tänk

på att när du är nära att ge upp så kan kunden mycket väl vara nära

att ta ett beslut.

− Din uthållighet kan föra med sig att du inte alltid inser när det är dags

att släppa taget och i stället ägna din tid och energi till att hitta nya

försäljningsmöjligheter. Var uppmärksam på vilka kunder och proces‐

ser du ska prioritera och lägg mer av din tid på dem som har störst

chans för att komma i mål.

Stressprofil

Staplarna nedan visar olika stressfaktorer och i vilken grad dessa kan gälla för dig i lägen då du är stressad. En stapel

med ett värde under 50 visar gradvis på måttlig till ingen stressande inverkan. Om den däremot ligger över 50 visar den

gradvis en måttlig till betydande stressfaktor.
Stress kan upplevas på många olika sätt. I detta sammanhang tänker vi att man blir negativt påverkad humör- eller

känslomässigt. Det kan röra sig om frustration, missnöje, irritation eller att man känner sig jagad. Ibland kanske man inte

känner sig direkt stressad, men märker av symptom såsom trötthet, uttråkning eller uppgivenhet.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Administrativa uppgifterAdministrativa uppgifter, dokumentation, rapportering och rutinarbete. Uppgifter

som kräver tålamod, detaljfokus och fallenhet för att hålla god ordning och

struktur.

75

Plötsliga, större förändringarNär det sker förändringar utan att du fått tillräcklig framförhållning och då det

saknas utrymme att sätta sig in i vad dessa innebär.

20EnsamarbeteEn arbetssituation där du ofta måste jobba ensam i längre perioder och där du har

begränsad kontakt med andra personer under arbetsveckan.

85

Utdragna processerNär det krävs att du måste arbeta med processer steg för steg över en längre

period innan du kommer i mål. Tålamodskrävande och tidskrävande uppgifter där

du inte snabbt kan se resultatet av dina insatser.

85

Otydligt ledarskapNär du inte vet vad som förväntas av dig eller vad som gäller. Avsaknad av tydliga

riktlinjer, rutiner och direktiv eller ingen ansvarig att rådfråga eller bollplanka med.
15Korta deadlinesUppgifter med mycket korta tidsfrister i förhållande till uppgiftens omfång. När det

krävs att du måste jobba extra snabbt för att hinna med och där du kan bli

tvungen att prioritera om.

15Begränsat handlingsutrymme
När det saknas möjlighet för dig att ta egna initiativ inom ditt ansvarsområde eller

att du inte har fria händer att genomföra dina uppgifter utan att först behöva

stämma av eller rapportera till överordnade.

70

Arbete utanför komfortzonenUppgifter eller situationer som du är ovan vid, som utmanar din riskvillighet och

innebär att du på något sätt känner dig osäker eller obekväm.
20
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Stressfaktorer

Personlig arbetsstil

Förmodligen blir du emellanåt lite illa berörd om du har gjort fel eller får kritik för något. Ibland kan du då ha
svårt att dölja dina känslor och reaktioner om den som kritiserar dig inte är konkret och saklig. Under sådana
omständigheter kan du behöva se till att inte tolka det som sägs till din egen nackdel i alltför stor utsträckning
eller ännu bättre, be personen att vara specifik så att du får information du kan göra något med.Om följande faktorer förekommer finns risk att du blir stressad eller känner dig obekväm:Övervakning och kontroll: Du kan uppleva dig som bakbunden om du i hög utsträckning måste rapportera

till och stämma av med andra.
Långsamhet: Utdragna samtal om teknikaliteter kan få dig att bli otålig.Distraktioner: Du har en tendens att bli splittrad om det händer mycket runtomkring dig. Därför bör du ha
möjlighet att arbeta ostört emellanåt.
Störningsmoment: Situationer då det ägnas mycket tid åt diskussion utan att det resulterar i någon konkret
handling.

Långsamhet: Du kan bli otålig och rastlös om du tvingas in i situationer då du måste vänta in andra. Eventu‐
ellt kan visst temperament komma in i bilden om du känner dig hindrad.Hinder: Att vänta länge på besked eller beslut och därmed inte kunna gå framåt.

Du kan betraktas som såväl snabb som okomplicerad i din beslutsprocess. Det är sällan du behöver särskilt
mycket tid till att göra ett ställningstagande, men du tänker gärna till inför viktiga avgöranden, även om det inte
kan påstås att du är utpräglat begrundande. Din prioritering ligger vid att något blir bestämt.Du har en god förmåga att övertyga andra och att sälja in dina idéer. Du har inget emot att lyssna in din omgiv‐
ning, men bör göra detta i ett tidigt skede i beslutsprocessen. Om någon kommer med åsikter efter att du be‐
stämt dig är du inte lika öppen att ta in det som sägs och då finns risk för att det blir onödiga diskussioner.
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Ditt stressmönster:

Din beslutskaraktär:

Personlig arbetsstil

Handlings‐

kraftig
Entreprenörisk Säljande

Relations‐

byggare

Du ser ut att ha ett genuint ordningssinne och vill ha dina uppgifter i ett välordnat system. Men du är inte pe‐

dantisk av dig och vill nog inte jobba med detaljer om de inte är väldigt intressanta för dig. Risk finns att du kan

ha lite bristfällig framförhållning ibland; du känner dig mer inspirerad när arbetsveckan inte är helt planerad och

förutsägbar. Fördelen med detta är att du oftast klarar av att oväntade uppgifter landar på ditt bord.

Eftersom du dessutom vill ha ett högt tempo och inte alltid tänker på att ha goda tidsmarginaler, kan det hända

att du ibland är ute i sista minuten.

Copyright © 1999-2018 JobMatch Sweden AB

Testtagare:

AT

Ålder:

44

Kön:

Kvinna

Datum:

2016-12-20

Test-ID:

100151 5

GENERELLT ARBETSSÄTT:

DETALJERAD UTVÄRDERING:

Din arbetsstruktur och fokus:

Sammanfattning

De punkter som finns listade nedan har matchats mot den profil som är vald för aktuell befattning. Det handlar alltså inte

om någon generell bedömning av ditt arbetssätt.

⚫ Har lätt för att känna engagemang

⚫ Du är en person som agerar och

tar initiativ

⚫ Driver på dig själv

⚫ Är ofta hoppfull inför framtiden

⚫ Välorganiserat arbetssätt

⚫ Du har en god förmåga att driva

din linje även om andra bjuder på

motstånd

⚫ Optimistisk inställning

⚫ Har en realistisk syn på vad du kan

åstadkomma

⚫ Vill ge alla en chans

⚫ Tar dina egna misstag på allvar

⚫ Generellt intresserad av att utveck‐

las

⚫ Du kan tycka det är tråkigt med

uppgifter som löper över lång tid

⚫ Kan ibland vara ute i sista minuten

⚫ Blir ibland dominant

⚫ Du kan trivas för mycket med att

gå mot strömmen

⚫ Du blir lätt distraherad av sådant

som händer runtomkring

⚫ Tycker inte om att behöva dubbel‐

kolla att allt är korrekt

⚫ Kan ha svårt att koppla av

⚫ Du har en tendens att känna dig

lite stött om du får osaklig eller

orättvis kritik

⚫ Du är ytterst ambitiös, men kanske

vill du också utmärka dig mer än

vad andra känner sig bekväma

med

⚫ Kan ha svårt att sitta still under

längre tidsperioder

⚫ Ibland riskerar du att bli omedgör‐

lig

⚫ Du är bra på att ta itu med saker

själv, men då och då skulle du ha

nytta av att ta hjälp av andra

⚫ Du har en tendens till att reagera

väldigt snabbt - du kan nog ha

nytta av att "räkna till 10"

⚫ Det faller sig naturligt för dig att ta

på dig ledarskapet i en grupp

⚫ Provar gärna nya vägar

⚫ Har behov av utmaningar

⚫ Du är en aktiv och ihärdig person

som gärna tar initiativ och sätter

igång med saker och ting

⚫ Ibland är du onödigt hård mot dig

själv

⚫ Du blir lätt temperamentsfull när

saker går dig emot

⚫ Du har ett mål- och resultatinriktat

arbetssätt

⚫ Du är troligen rätt så slagfärdig

⚫ Du behöver ha möjlighet att avan‐

cera på din arbetsplats
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Matchar profilen
Utvecklingsområden
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JMT-Diag
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33
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Instruktioner

I diagrammet finns värden kopplade till olika arbetsmässiga egenskaper. Genomsnittsvärdet för yrkesverksamma i Sverige ligger

vid 60 för varje egenskap och skalan löper mellan 10 och 110. Genomsnittsvärdet varierar dock för olika befattningar.

JobMatch Talent-diagrammet ger en generell bild av personens arbetssätt och hur personen förväntas prestera inom de olika om‐

rådena. Det är dock orealistiskt att förvänta sig ett resultat där alla värden ligger högt.

Generellt kan sägas att ju högre värde på en egenskap, desto mindre restriktivt använder testtagaren denna egenskap. Ju lägre

värde en egenskap har, desto fler restriktioner och förbehåll har personen att använda egenskapen. För en mer genomgripande

tolkning av resultatet bör du läsa Tolkningsguiden samt rapporten som heter Personlig arbetsstil.
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Notera att detta resultat är matchat mot en anpassad/skräddarsydd kravprofil, framtagen av enskild användare.

JobMatch Sweden AB kan därför inte ansvara för att den är korrekt utformad för aktuell befattning.
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Användningsområden

Snabbfakta

Kom igång direkt

För hela organisationen

Du kan även välja kortare versioner av JobMatch Talent, 
när du vill göra screeningtest på dina kandidater.

Screeningtest


