
Stenbeck populär 
skrivbordsgranne
Cristina Stenbeck och 
Mark Levengood. Så heter 
grann arna på jobbet om de 
kontors anställda får välja.

Fastighets bolaget Vasa
kronan har låtit över 1 000 
svenskar välja skrivbords
granne bland en rad politiker, 
kändisar och företagsledare.

Männen arbe tar helst sida 
vid sida med styrelseproffset 

Cristina Stenbeck och skåde
spelerskan Jennifer Aniston.

Kvinnorna väljer Mark 
Levengood i första hand och 
ger Christina Stenbeck och 
Mikael Persbrandt en delad 
andra plats. 

8 procent 
väljer stats
mini ster Fred- 
rik Reinfeldt 
som dröm
skrivbords
granne.   S P

Socionomstudenter 
mest empatiska
Studenter som läser till  
socionom eller psykolog  
är bättre än läkar- och sjuk-
sköterskestudenter på att 
känna empati för männi-
skor från andra kulturer.  
Det visar forskning vid  
Linköpings universitet.

Med hjälp av frågor i  
början och slutet av 
utbildningarna har 

forskaren Chato Resoal  
undersökt den etnokultu-
rella empatin hos 365 stu-
denter som läser till läkare, 
psyko log, sjuksköterska 
och socionom. 

Frågorna handlar om hur 
studenterna känner och 
reagerar inför vissa person-
er och situationer.

Studien visar att studen-
terna på socionom- och 
psykologutbildningarna 
var mest empatiska. Chato 

Resoal upptäckte också  
att studenternas empati 
inte utveckla des över  
huvud taget under utbild-
ningen.

– Även om empati inte är 
något kursmoment hade vi 
väntat oss att studenternas 
empatisk förmåga skulle bli 
bättre under utbildningen. 
Men den påverkades inte 
utan förblev oförändrad, 
säger han. 
  L N

Regeringen tänker avskaffa 
könskvoteringen till hög
skolan. I dag tillämpar flera 
högskolor och universitet 
positiv särbehandling vid 
antagningen. Bland annat 
handlar det om män som fått 
förtur på utbildningarna till 
läkare, psykolog och veteri
när. Nu vill regeringen ändra 
högskoleregleringen.

– Systemet ska öppna 
dörrar – inte slå igen dem i 
ansiktet på studie motiverade 
unga kvinnor, skriver hög
skoleminister Tobias Krantz 
(FP) på DN Debatt. S P

Jobbsnack på såväl 
lunch som kafferast
Jobbet är det vanligaste 
samtalsämnet under 
fika- och lunchpaus-
er, visar en under-

sökning från tidningen Du 
& Jobbet. 68 procent av de 
drygt 2 000 personer som 
svarat säger att jobbprat 
dominerar rasterna. 

Det näst vanligaste 
samtals ämnet är familj och 
barn, följt av fritidssysslor. 
Tv-program och nöjen/ 
kultur är annat man gärna 

pratar om, medan 
bostad och miljö är 

mind re vanliga 
ämnen. S P
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Med vissa bara fungerar sam
arbetet – allt flyter på som un  
der en seglats en solig sommar
dag. Arbetsuppgifterna gör sig 
nästan själva – eventuella pro
blem som upp står löses smid igt 

och snabbt. 
Med en annan 
person kan 
ett ambi tiöst 
projekt skära 
ihop näs  tan på 

Vilken typ är du på jobbet? Den som 
driver på, den som inspirerar, den som 
lyssnar eller den som håller ordning? Vi ger dig 
de bästa tipsen på hur du lyfter fram dina bästa 
sidor och blir populär på jobbet – oavsett vem 
du är.
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platsannonsera i nY KarriÄr – 
nå fler än 160 000 läsare! (TS-medel-
tal 2008.) Annonspriser hittar du på 
www.nykarriar.se. Där finns också  
utgivningsplan samt annonsstorlekar.

Mer information om platsannonser:
Mikael Stefansson,  
d.a.media
08-786 03 10  
mikael@da-media.se

LEn del av SKTF-tidningen om arbete, livsstil och utbildning

logi. Ingen ska känna 
sig genomskådad och 
grans kad. Och är det 
något andra säger om 
en som man känner in 
te stämmer så gör det 
inte det, säger Chris 
Sundqvist, som till 

sammans med Gunnel 
Midow har skrivit bok
en Tänker inte alla som 
jag?! utifrån Discteorin. 
De beskriver fyra olika 

Så matchar du kollegan

Jag siktar inte på 
miljoners miljarder, 
men det här är 
en fin pensions
försäkring. 
Susanna Lindelöw, kvinnan som 
tog spikmattan till Sverige, berättar 
för Shortcuts reporter om sin väg  
till framgång.

redaktör: Sara Pramsten, 08-789 65 07, 076-827 15 15, sara.pramsten@sktf.se

platsannonsera och nå 160 100 lÄsare!

4 Logisk, systematik 
och metodisk.

 4 Fattar beslut som   
  bygger på fakta.

Mår bra av: 
Utmaningar. Åstad
komma resultat. 
Att få fatta egna 

och snabba beslut.
Mår dåligt av: Inaktivitet. 
Ta order av andra. Miss
lyckas med att nå målet.

Mår bra av: Struk
tur. Gott om tid. 
Kunskap.
Mår dåligt av: 
Snabba föränd
ringar. Oavslutade 
arbetsuppgifter. Att 

inte bli lyssnad på.
Sidor att utveckla 
om du är grön:
P Ta mer plats.
P Säg ifrån när du 
behöver tid att 
tänka efter.

P Ta inte på dig 
andras problem.
P Fokusera på 
lösningar och inte 
fastna i problem.
Matcha den gröna 
genom att:

P Ge tid för reflek
tion, tvinga inte 
fram beslut.
P Informera i god 
tid om föränd
ringar.
P Lyssna och ge 

BLÅ Mår bra av: Regler. 
Klara förutsättningar 
och beprövade 
metoder. Konfliktfri 
arbetsmiljö.
Mår dåligt av: Käns
lomässiga konflikter, 

pressade situationer, 
ospecifierade arbets
uppgifter.
Sidor att utveckla 
om du är blå:
P Acceptera olik
heter.

P Dela med dig av 
vad du tycker.
P Träna på att utföra 
arbetet tillräckligt bra 
– inte perfekt.
P Delta i gruppens 
samspel.

Matcha den blå  
genom att:
P Ge tid för analys 
och kontroll av detal
jer och fakta.
P Kom överens om 
vilka regler och rikt

linjer som ska styra 
arbetet.
P För logiska och 
saklig resonemang, 
avstå från känslo
mässig eller person
lig kritik.

4Grundlig och  
professionell.
4God lyssnare med 
stor empatisk förmåga.

GRÖN

Mår bra av: Erkän
nande. Få uttrycka 
sig. Delaktighet.
Mår dåligt av: Att 
bli uppleva sig som 
personligt utnyttjad, 
rutiner, detaljrika 
arbetsuppgifter. 
Sidor att utveckla 
om du är gul:
P Låta andra tala till 

punkt, även när du 
får en briljant idé.
P Bli mer uppmärk
sam på detaljer.
P Bli mer organise
rad.
P Skapa utrymme  
för eftertanke.
Matcha den gula 
genom att:
P Ha en positiv atti

tyd och ge feedback 
genom exempelvis 
nickar och tillrop.
P Visa ett personligt 
intresse för perso
nen, fråga hur det 
var i helgen och så 
vidare.
P Acceptera att be
slut fattas baserade 
på känsla.

GUL

4 Gillar struktur, pla
nering och kontinuitet.

4 Bra på att ge service.

4 Lugn, eftertänksam.

4 Tålmodig och  
pålitlig.

personlighetstyper som har 
fått var sin färg (se fakta  
rutor). 

Tanken är aTT man genom att  
se vilken färg man själv liknar 
ska kunna samarbeta bättre med 
andra. De flesta känner igen sig 

i beskrivningarna av två färg    
er. Helst ska alla färger vara re
presenterade i en grupp, oavsett 
om gruppen består av 2 eller 20 
personer.

– Det bästa och mest kreativa 
samarbetet uppstår när man 

kompletterar varandra. För att 
göra det på ett smidigt sätt krävs 
både självinsikt och att man re
spekterar varandra, säger Chris 
Sundqvist.

I vissa yrken är det vanligare  

att en färg dominerar än inom  
and ra. Till exempel är det vanligt 
att personer med administrati
va yrken är gröna, det vill säga 
skickliga på att strukture ra och 
att ge god service, be rä  ttar Chris 
Sundqvist som haft flera upp
drag inom offentlig sek tor, bland 
annat i Nacka kommun och på 
S:t Eriks ögonsjukhus och Ka
rolinska universitetssjukhuset i 
Stockholms läns landsting.

– Man söker sig ofta till ett 

4 Målinriktad och  
handlingskraftig
4 Fattar gärna snabba 
beslut på egen hand.
4 Rak och direkt  
i kommunikationen.
4 Nyfiken
4 God analytisk  
förmåga.
4 Gillar att jobba  
i uppförsbacke.

4 Gillar tydliga  
regler och riktlinjer.

4 Öga för detaljer.

4 Formell, exakt  
och seriös.

4 Är ofta specialist.

yrke där man får
nytta av sina styrkor.
Men det är inte så att alla 
inom ett visst yrke har sam ma 
färg, men man kanske har olika 
arbetsuppgifter och dele gerar 
bort sådant man är mindre bra 
på, förklarar Chris Sundqvist.

OavseTT vilka färger man domi
neras av kan man passa bra som 
ledare eller chef. En grön chef 
kan vara lika bra som en röd, 
blå eller gul. Det är också så att 
man anpassar sig efter situatio
nen och omgivningen. Den som 
exempelvis är jurist kanske lyf  
ter fram sina blå, logiska sida  
på jobbet och är sitt gula spral
liga jag när han eller hon går till 
amatörteatergruppen på kväll
en. 

Det är också vanligt att man 
balanserar varandra. Om alla i 
en grupp är röda och gärna vill 
dominera har den som också har 
en grön, lagspelarsida stor nytta 
av att plocka fram den. 

– Jag brukar säga att det går 
bra att ”hälsa på” i vilken färg 
som helst, men att det är skönt 
att komma hem till sin egen färg 
sedan. Att vara i den tar minst 
energi, säger Chris Sundqvist.

Därför tycker hon 
att man så mycket 
som möjligt ska 
vara i sin egen 
färg. Det är bäst 
för hälsan. Men 
i en situation där 
man vill göra sig för
stådd bland personer 
som domineras av andra 
färger än den egna kan kunska
pen om hur man matchar andra 
komma väl till pass. 

Graden av medvetande om 
hur grupper och individer 
fungerar är också något 
som ökat på senare år. 
Tidigare resonerade många 
som så att ”Jag är som jag är 
och alla andra får gilla läget”, 
berättar Chris Sundqvist.

– Om man tänker på det sätt
et missar man möjligheten att  
göra ett aktivt val och fråga sig: 
”Vill jag att de här människorna 
ska förstå vad jag menar, eller 
är det okej att alla ser ut som  
fågelholkar när jag pratat klart?” 
I dag väljer allt fler att nå fram 
med sitt budskap.

Sara Jonerin
sara.jonerin@sktf.se, 08-789 63 87

Illustrationer: Maria Rodrick

Sidor att utveckla  
om du är röd:
P Tålamod. 
P Ställ frågor i stället för 
att påstå saker. 
P Var uppmärksam på 
andras sätt att kom
municera. 
P Förklara hur du tänk
er, snitsla tankebanan.

Matcha den röda  
genom att:
P Fokusera på väsent
ligheterna, inte den 
personliga kontakten.
P Håll diskussionen 
på en logisk nivå, kom 
med flera alternativa 
lösningar.
P Ha tydliga krav så att 
den röda vet när hon/
han har lyckats.

möjlighet till 
sam arbete i 
gruppen.

4 Inspirerande,  
brinner för jobbet.
4 Flexibel, nyfiken, 
lösningsorienterad.
4 Har stort behov 
av att omge sig med 
människor som ger 
positiv energi.

4 Bra på att se andra 
och ge feedback, men 
har också ett stort be
kräftelsebehov.

4 Fattar ofta beslut 
som bygger på intui
tion eller magkänsla.

4 En energimänniska 
vars humör ofta går 
upp och ner. 
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Könskvotering till  
högskolan slopas

P Vinn boken 
Tänker inte alla som jag?!  
i tävlingen på sidan 23.

en gång. Snåriga diskussioner 
följs av tystnad och till sist läggs 
allt på is. 

varför deT är så och hur olika 
människor fun gerar tillsammans 
finns det en hel del teorier om.
Bland andra Discteorin, som  
utarbetats av psykologen Willi
am Moulton Marston. Den är 
en av de mest kända teorierna 
som används vid självskatt
nings analyser och beskriver en 
persons styrkor, samt hur man 
kommunicerar med andra och 
reagerar i olika situationer. 

– Det är viktigt att komma ihåg 
att det här främst handlar om 
kommunikation, inte om psyko

RÖD
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