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Du vet redan att alla personer är olika och att det är lättare att kommunicera med några personligheter än med alla andra. Att du dras till
likasinnade vet du redan av erfarenhet.
Psykologen Bertil Björkman, 1939-, har under ca 30 år arbetat fram en
modell - Andersson, Svensson & Hanzon - som schematiskt visar tre
personlighetstyper som du lätt kan identifiera dig med.
Enligt Bertil är den framgångsrika ledaren väsentligt bättre, inom ett
antal, variabler än den medelmåttiga ledaren. Han/hon är bättre på att,
- ta fram strategier och prognoser
- känna sig själv
- berätta om sina mål i bilder
- prioritera
- planera

Modellen
Teorin - Andersson, Svensson & Hanzon - utgår från att du har en unik
kombination av de tre personligheterna i dig. När du skattar din omgivning och får reda på dina medarbetares unika kombination av egenskaper får du en bättre förståelse för hur dessa reagerar. När du lär känna
din omgivning får du en ökad insikt och förståelse för hur de agerar och
detta skapar en bättre harmoni i företaget.
Glöm aldrig att olika karaktärstyper agerar olika i olika situationer och
när du känner dina medarbetare eller andra kontakter kan du hantera
möten och konflikter mer professionellt.

Andersson, Svensson & Hanzon
Vi kan alla delas in i karaktärerna Andersson, Svensson & Hanzon och
det blir extra intressant när vi får reda på vilken karaktär andra har så vi
kan möta dem efter vem de faktiskt är ..
‣ Vilken är du?
‣ Vem är din medarbetare?
‣ Vem är din flick-/pojkvän?
‣ Vem är din lärare?

Andersson

[trygghet]
Var du skolpolis som liten, har flera pennor i olika färger och olika block
till varje ämne, som du alltid tar med dig på lektionen? Då är du en
typisk Andersson-karaktär. Denna personlighet är en försiktig person
som planerar och oroar sig för konsekvenser som till 95% aldrig
inträffar. Du är alltid ute i god tid, håller hastigheten, sitter på samma
stol i köket och ser förmodligen på samma tv-program år ut och år in.
Hade alla varit en Andersson skulle världen fortfarande längta efter det
runda hjulet och fortfarande diskutera om jorden är platt..
w
Halva befolkningen i vårt land [50%] består av Andersson-karaktärer.
Chris Hansson
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Svensson

[social]
Om du är trevlig och supersocial, kommunicerar med allt och alla och
kallar din partner för gubben eller gumman då är du en typisk Svensson
-karaktär.
Du kallar din mamma för mamma, spelar Monopol, Fia med knuff och
andra sällskapsspel och är med på alla fester, även den traditionella
julfesten på arbetet. Du är med stor sannolikhet den jobbiga person som
tar fram gitarren och drar igång allsång .. stöön.
En fjärdedel [25%] av oss är Svensson-karaktärer i Sverige. Hade alla
varit det hade livet förmodligen varit ett stort partaj.

Hanzon

[egocentrisk]
Hansson utgör 25 % av befolkningen. De är jobbiga, rentav stökiga.
Hatar detaljer, planerar aldrig, läser aldrig bruksanvisningar, älskar att
köra fel, äger ingen kartbok. Är säkert lyckliga, har mycket på gång och
är jämt sent ute.

”Känner du till din personlighetstyp och
arbetar med dina styrkor & svagheter
är du på god väg mot ett framgångsrikt ledarskap”
Läs mer ..
Du kan läsa mer av Bertil’s tankar. Han har skrivit böckerna - Skulle du
våga anställa dig själv? - konsten att rekrytera rätt och undvika dyrbara
felsatsningar, 1988 och Rebelledaren - ledaregenskaper för tillväxt,
2000, tillsammans med Thomas Ahrens.
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