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Introduktion 

Mellan stimuli och respons finns ett utrymme. I det utrymmet finns vår makt 
att välja vårt svar. I vårt svar ligger vår utveckling och vår frihet. 
Viktor Frankl  

Avsikten med detta porträtt är att du ska lära dig mer om dig själv och 
förstå dina egna beteenden. Du kan använda den här kunskapen till att bli 
mer effektiv i att få saker att hända och förbättra din kommunikation med 
människor omkring dig. 

Grundstenen i metodiken är ett frågeformulär som mäter olika aspekter i 
beteendet. Detta porträtt baseras på många års psykologisk forskning och 
ger dig en rad indikatorer på hur du beter dig, visar på dina styrkor (och hur 
du ibland använder dem för mycket) och identifierar beteenden som du 
sällan visar. Resultatet visar också på skillnaderna mellan ditt beteende och 
vad som motiverar dig. 

Hur man kommer i rätt sinnesstämning 

Först en mycket viktig grundregel: den här informationen är helt och hållet 
konfidentiell. Den ska bara hjälpa dig att utvecklas, även om vi föreslår att 
du visar den för personer du litar på. 

Var öppen med feedbacken i porträttet – den är avsedd att hjälpa dig att 
göra positiva förändringar. 

Fokusera på de observationer i porträttet som du verkligen tror kan bidra till 
din utveckling. Se det här som en möjlighet att arbeta med dig själv. 

När du läser ditt porträtt är det viktigt att komma ihåg att ingen enskild 
egenskap är viktigare än någon annan. Varje aspekt som du besitter kan 
visa sig vara en viktig styrka, beroende på vilken situation du befinner dig i 
vid en viss tidpunkt. Porträttet är inte avsett som kritik mot din personlighet 
utan syftar till att ge dig bättre självkännedom så att du ska bli medveten 
om dina styrkor och förbättringsområden i den nära framtiden. 
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Hur du använder de fyra arketyperna 

De fyra arketyperna: 

 

 
Du använder ofta inspirerande gul. Du håller alltid utkik efter möjligheter till 
att genomföra förändringar i organisationen. Du är bra på att se 
underliggande trender gömda i fakta och siffror. Du får också rätt mycket 
energi från styrande röd. Du håller dina känslor åtskilda från den 
beslutsfattande processen och låter dem inte påverka ditt omdöme. Du 
framstår alltid som målinriktad och initiativrik när du talar med gruppen, 
även om du inte känner det själv. Din tredje färgarketyp är stödjande grön. 
Du har inga problem med att kringgå byråkratiska regler för att nå dina 
mål. Du är en mycket omtänksam person och du kommer ofta i kontakt 
med andra människors känslor. Det finns mycket få tecken på inflytande 
från disciplinerad blå i ditt beteende. Du kan fokusera på praktiska 
omständigheter även i kniviga situationer. Du använder ditt sunda förnuft 
för att hitta den bästa lösningen när du står inför svåra val. Du uppfyller dina 
åtaganden. Ditt ord är din lag och du bryter det nästan aldrig.  

87%

Inspirerande arketyp

42%

Styrande arketyp

26%

Stödjande arketyp

9%

Disciplinerad arketyp

6 

Personligt porträtt av Namn Namnsson– framtaget av Michele Guarini 

© Lumina Learning 2016 For demonstration purposes only



Dina åtta aspekter i Spark‐mandalan 

Din färgmandala visar åtta aspekter av ditt beteende: 

Mandalan (1) är ett målande sätt att förstå viktiga skillnader mellan 
i n d i v i d e r .  P å  d e n  k a n  d u  s e  d i n a  f ä r g p o ä n g  i n o m  d e  å t t a  
beteendeaspekterna. 

 

(1) Ordet ”mandala” betyder ”cirkel” på sanskrit. I många olika kulturer genom århundradena 

har cirkelns symbolism, ofta i form av målningar, använts som en hjälp för människor att 

beakta vilka de är – faktum är att den schweiziska psykologen Carl Jung sade: ”Jag visste att 

jag hade funnit det perfekta uttrycket för självet i mandalan”. 
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Namn Namnsson ‐ Din Spark‐mandala 
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Dina styrkor och möjliga svagheter 

Namn, dina naturliga styrkor är: 

Här är några av dina potentiella svagheter: 

Förslag på några utvecklingsmetoder: 

 Du har ett öppet förhållningssätt när du hanterar uppgifter. Du avskriver inte några 
möjligheter, vilket betyder att du håller fler alternativ öppna både för dig själv och 
teamet. 

 Du är bra på att hålla dina känslor utanför beslutsprocessen. Du fokuserar alltid på den 
objektiva sanningen och lägger allt annat åt sidan som kan störa ditt omdöme. 

 Du har en förmåga att hitta trender och mönster. Du är skicklig på att upptäcka dolda 
sammanhang och därför kan du förstå vad som verkligen sker. 

 Din ovilja att dra uppmärksamhet till dina egna framgångar kan göra att andra blir 
befordrade före dig på arbetet. På så sätt blir din självpåtagna blygsamhet ett handikapp 
för dig. 

 Oavsett om du vinner eller förlorar blir du inte alltför upprörd så länge du inte svikit dina 
teammedlemmar. Det gör dock att du inte drivs så mycket av framgångar vilket kan 
påverka dina prestationer negativt. 

 Om du vill undvika besvärliga situationer kan det vara bra att tänka igenom saker och 
ting mer grundligt innan du lovar något bestämt. Annars kan det sluta med att du 
hamnar under onödig press. 

 Även om du är säker på att du har rätt och din meningsmotståndare har fel, är det inte 
skadligt att dra sig tillbaka och skjuta upp diskussionen till en annan dag. Förmågan att 
ta till sig andra människors synpunkter är viktig om du vill kunna samarbeta effektivt. 
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Mandala med egenskaper 

 

I frågeformuläret har du gett uttryck för många kvaliteter. Symbolen  visar din topp 5. 

Det finns andra kvaliteter som du inte gav uttryck för och de 5 lägsta visas med symbolen .
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Två citat för inspiration 

Logiska konsekvenser är skrämmande för dårar och rättesnören för de visa. 
– Thomas Henry Huxley 

Du uppfattar dig själv som en klok person i den mening som Thomas Henry 
Huxley beskriver. Du vet att logiska argument kan göra andra människor 
oroliga eftersom de känns så definitiva att de känner sig inlåsta. Du ser å 
andra sidan värdet av en deduktiv och objektiv analys. Du vet att det finns 
många tillfällen då människor blir mer övertygade av en logisk förklaring än 
någonting annat. Denna insikt gäller på många fält, från historia och filosofi 
till matematik. På alla dessa områden kommer man att vara beredd att 
acceptera logiska argument även om man inte är överens om så mycket 
annat. Detta är styrkan hos logiken och dess opartiskhet. 

Avsikten med den här tävlingen är inte att vara elak mot dem som förlorar 
utan att hitta en vinnare ‐ Simon Cowell  

I situationer där du inte kan se till att alla blir vinnare, är det oundvikligt att 
någon vinner och någon förlorar. Som Simon Cowell säger beror det inte på 
grymhet eller småaktighet, det är helt enkelt spelets regler. Kom ihåg det 
nästa gång du själv befinner dig i en konkurrenssituation och använd det 
som en sporre. Det är inget fel med att arbeta hårt för att lyckas. Låt inte 
din måttfullhet och ödmjukhet göra att din begåvning inte upptäcks. 
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Du använder framför allt din gula arketyp 

Ibland använder du för mycket gult: 

Ibland använder du för lite gul: 

Du angav ingen underanvändning av gul när du fyllde i frågeformuläret

Mer om din gula arketyp: 

Du tycker om att diskutera och brainstorma idéer med andra människor. Du ser dig själv som 
en abstrakt tänkare med god förmåga att hantera komplexitet och motsägelser. Du måste vara 
medveten om att andra som inte har den här gåvan kan uppfatta dig som alltför djupsinnig eller 
till och med orealistisk. 

Du gillar att arbeta med koncept och är bekväm med att se problem ur olika vinklar. Du vill helst 
få tänka igenom många olika alternativ innan du måste säga vad du tycker. Du tycker troligen 
om tankeexperiment där du väger radikalt olika koncept mot varandra innan du kommer fram 
till en slutsats. Du gillar inte när någon säger att ämnen som du tänker på inte hör hit. 

 

Dina viktigaste gula styrkor är: 

Du tycker ofta att dubbeltydiga situationer är 
intressanta 

Du är mycket bekväm med förändringar och de 
möjligheter de för med sig 

Du gillar att tänka okonventionellt 

 Då och då kan du upptäcka att du använder för mycket av den gula energin. Du kan 
vänta för länge med att försöka nå ett visst mål och missa din deadline. 

 Du kan märka att du använder för mycket av den gula energin när du låter ditt sociala liv 
inverka på din tidsplanering. 
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Din andra arketyp är röd 

Ibland använder du för mycket rött: 

Ibland använder du för lite röd: 

Mer om din röda arketyp: 

Du älskar verkligen att ta ledningen i en grupp och att driva på för att få saker gjorda! Du dras 
till maktpositioner (både formella och informella) och vet hur du kan utnyttja makten till något 
bra. När du gör det, måste du vara försiktig så att du inte överväldigar de mer stillsamma 
teammedlemmarna. 

Du tycker om att vara en integrerad del av en grupp, hellre än att arbeta på egen hand eller på 
tumanhand. Du kan visserligen arbeta bra under alla förhållanden, men i gruppen får du 
möjlighet att ta kontrollen. Du kan uppnå mer om du har en maktposition och sedan kan 
mobilisera resurserna mot huvudmålen. 

 

Dina viktigaste röda styrkor är: 

Du är ofta den som är objektiv och rationell 

Du tycker om att påverka en grupp 

Du använder din positiva energi till att påverka andra

 När du använder dig för mycket av din vilja att styra, kan dina kollegor uppfatta dig som 
lite aggressiv. 

 Då och då överanvänder du den röda energin och du kan bli alltför krävande för dem som 
inte har lika hög arbetsmoral. 

 Du kan lita för mycket på andra vilket kan göra att du inte prioriterar dina egna mål 

 Du gillar inte att bli utmanad på ett tävlingsinriktat sätt 
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Din tredje arketyp är grön 

Ibland använder du för mycket grönt: 

Ibland använder du för lite grön: 

Mer om din gröna arketyp: 

Du har lärt dig att värdera mänskliga behov högre än processer, och du har en stark motvilja 
mot byråkrati då du anser att den nedvärderar de mänskliga aspekterna i en situation. Faktum 
är att du är känd för ditt kreativa sätt att kringgå processer som inte matchar dina sociala 
värderingar! I det som dina mer strukturerade och processtyrda kollegor kan se som kryphål i 
regler som måste åtgärdas, kan du se möjligheter. Detta kan ha skapat problem för dig 
tidigare, men du låter dig inte avskräckas av det. 

Du intar gärna en avslappnad och flexibel hållning när det förbättrar dina relationer med andra. 
Var medveten om att andra kan uppfatta dig som oorganiserad om du överdriver detta. Detta 
kan dessutom förstärkas av din önskan att undvika detaljplanering och din starka önskan att 
hålla åtaganden öppna. 

 

Dina viktigaste gröna styrkor är: 

Du gillar att kringgå processer som inte passar dina 
behov 

Du är mycket medkännande och generös som person 

Du föredrar att arbeta med andra på tumanhand 

 Du tycker det är svårt att tala om dina egna framgångar 

 Ibland använder du för mycket grön energi och definierar inte dina mål tydligt från 
början. Detta kan leda till att ett projekt tappar riktningen. 

 Du gillar inte att behöva vara diplomatisk och undvika konflikter 

 Av naturen är du inte benägen att ändra åsikt i en konflikt 
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Du använder den blåa arketypen minst 

Ibland använder du för mycket blått: 

Du angav ingen överanvändning av blå när du fyllde i frågeformuläret

Ibland använder du för lite blå: 

Mer om din blåa arketyp: 

Namn, du är väldigt praktisk och tycker verkligen om att förstå hur saker och ting fungerar. 
Du är känd för att tänka realistiskt och jordnära. Folk kommer till dig för jordnära råd, och de 
vet att du inte har höga tankar om ”managementsnack”. 

När någon föreslår en lösning på ett svårt problem kan du snabbt peka ut planens svaga 
punkter, särskilt vad gäller den praktiska tillämpningen. Du har en förmåga att upptäcka var 
saker och ting kan gå fel. En utmaning för dig kan vara att hitta sätt att föra fram dina 
insikter. 

Du vill diskutera konkreta frågor och är antagligen mindre lockad av teoretiskt och 
begreppsmässigt tänkande. Du sätter värde på att hålla saker så enkla som möjligt och är 
misstänksam mot överdrivet komplicerade lösningar. Du vet att komplexitet kan få oförutsedda 
konsekvenser och göra så att processer slutar fungera. 

 

Dina viktigaste blåa styrkor är: 

Du försöker alltid att förenkla saker och ting och 
undviker att överkomplicera 

Du tycker att det är viktigt att vara punktlig och tar 
tidsplanering på stort allvar 

Du v i l l  ha konkreta belägg som stödjer  d ina 
påståenden 

 Du arbetar inte alltid effektivt när du är på egen hand 

 Dina mer strukturerade vänner tycker inte att du är tillräckligt organiserad 
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Rekommendationer t i l l  utökning av dina fyra 
arketyper 

Inspirerande gul 

Baserat på dina svar i frågeformuläret verkar det inte som om du har behov av att utöka din 
användning av den gula arketypen 

Styrande röd 

Stödjande grön 

Disciplinerad blå 

 Tänk på att du har egna mål att nå utöver teamets mål 

 Försök att vara mindre blygsam om dina bedrifter. 

 Lär dig se när det är bäst att söka harmoni och fredliga lösningar på konflikter 

 Förbättra dina diplomatiska färdigheter så att du blir mindre benägen att stöta dig med 
andra 

 Undvik frestelsen att ringa andra och bli distraherad när en uppgift kräver att du arbetar 
på egen hand 

 Ta fram ett effektivt arkiveringssystem som fungerar för dig och hjälper dig att bli mer 
organiserad 
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Rekommendationer för att dämpa dina fyra färger 

Inspirerande gul 

Baserat på dina svar i frågeformuläret verkar det inte som om du har behov av att dämpa eller 
använda mindre av den gula arketypen. 

Styrande röd 

Baserat på dina svar i frågeformuläret verkar det inte som om du har behov av att dämpa eller 
använda mindre av den röda arketypen. 

Stödjande grön 

Disciplinerad blå 

Baserat på dina svar i frågeformuläret verkar det inte som om du har behov av att dämpa eller 
använda mindre av den blåa arketypen.  

 Göm dig inte – gör anspråk på det arbete du har bidragit med i teamet 

 Du är känd som någon som ger mycket stöd åt andra. Men du måste också se till att själv 
söka stöd och ta hand om dina egna behov. 
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Dina staplar för arketyp och aspekt 

Din användning av de fyra arketyperna 

Procenttalen visar var du befinner dig i relation till den övriga arbetande delen av befolkningen. Ett värde på över 50 

% skulle till exempel placera dig i den övre halvan av befolkningen. 

Din användning av de åtta aspekterna som understöder de fyra arketyperna 

26% 42%

87% 9%

Grön 
 

 

Gul 
 

 

Röd 
 

 

Blå 
 

 

23% 31%

75% 30%

79% 10%

67% 14%

Socialt orienterad 
Tillmötesgående 

Samverkande 

Empatisk 

Inspirationsdriven 
Anpassningsbar 

Flexibel 

Spontan 

Helhetsseende  
Teoretisk 

Fantasirik 

Förändringsorienterad 

Extrovert 
Sällskaplig 

Entusiastisk 

Styrande 

Resultatorienterad 
Tuff 

Konkurrensinriktad 

Rationell 

Disciplinerad 
Målinriktad 

Strukturerad 

Pålitlig 

Jordnära 
Praktisk 

Faktabaserad 

Försiktig 

Introvert 
Iakttagande 

Reserverad 

Inlyssnande 
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Din inre gnista 

Ett logiskt förhållningssätt innebär att bryta ned en process och analysera varje steg som har 
tagits. Du är sällan tillfreds med att acceptera en lösning förrän du har förstått vilken 
underliggande logik som ligger till grund för den. Du använder din utmärkta förmåga att tänka 
kritiskt i diskussioner och är känd för att kunna hitta svagheter i de argument som läggs fram 
för dig. 

Du tycker att det är mycket viktigt att alltid bevara objektiviteten, även om det betyder att 
man måste berätta för andra människor att det finns fel i deras argumentation. Det kan 
innebära att andra ser dig som en skarpsinnig och kalkylerande person, vars godkännande väger 
tungt. 
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Din inre gnista 

Ditt logiska sinne gör det lättare för dig att fatta svåra beslut, även om det innebär att du kan 
trampa andra på tårna. Du kan se helt nyktert på sakfrågan och sedan göra det rätta valet. Då 
andra människor vet att du har benägenhet att fatta objektiva beslut, oavsett personliga 
preferenser, är det mindre troligt att de blir förolämpade när du gör det.  

I din strävan att hitta ett verkligt objektivt perspektiv kan du ibland framstå som omedveten 
om andra personers behov. Vissa kan ha beskyllt dig för att värdera processerna högre än 
teamets behov. Det kan helt enkelt bero på att du ser framåt mot slutresultatet, som kommer 
att vara det bästa för alla i det långa loppet. Du bryr dig inte så mycket om ifall du förargar 
andra människor – så länge du bara säger sanningen har de ingen anledning att ta vid sig. 

Du tycker verkligen om att samarbeta med andra. Du tar tillvara varje möjlighet att stödja 
andra och se dem växa. Kollegor kan uppleva detta som väldigt stärkande, eftersom du 
helhjärtat stöder deras mål men inte tar ifrån dem deras självbestämmande. Genom att arbeta 
på det här sättet ser du till att ha bra kontakt med dem du bryr dig om. 

Även om du själv är blygsam så har du en inneboende önskan att lyfta fram andras arbete och 
prestationer. Det är ytterligare något som bidrar till att skapa en känsla av förtroende och 
kontakt med kollegor. När du samarbetar och har inställningen att alla ska vinna hjälper du 
gruppen att uppnå dess gemensamma mål. Det skapar medkänsla i teamet och gör arbetet 
trevligare för alla. 

Namn, du uppskattar känslan av att ingå i en grupp med ett gemensamt mål. Du känner 
gemenskap när du omges av den typen av människor som stödjer andra och får dem att bli så 
bra de kan vara. Dina kollegor skulle beskriva dig som en mycket tillitsfull person som ofta 
sätter teamets behov före sina egna. 

Det skulle dock kunna vara nyttigt för dig om du var mer uppmärksam på tillfällen då din 
tillitsfulla attityd inte återgäldas. Vissa av dina mer konkurrensinriktade kollegor skulle nämligen 
kunna uppfatta tillitsfulla människor som naiva. Även om du värdesätter ödmjukhet bör du se 
till att du inte blir för blygsam när du får beröm.  
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Din inre gnista 

Kommunikation 

Du förmedlar mycket av vad du vill säga med kroppsspråk och gester. 

Du är öppen med vad du tror på och låter inte rädsla för förlöjligande hindra dig från att säga 
din mening. 

När du har en idé vill du agera omedelbart. Din entusiasm ger energi åt människor runt omkring 
dig. 

Ledarskap och samarbete 

Donald, du betraktas av vissa som en ganska avslappnad ledare. Sanningen är att du föredrar 
att arbeta fritt i förhållande till administrativa processer. Du anser att det är ett mer effektivt 
sätt att få saker gjorda på och du får ditt team att lägga mer tid på själva jobbet istället för 
att organisera sådant som behöver göras längre fram. Människor omkring dig uppskattar det 
faktum att du är beredd att tänja på reglerna för projektets och teamets skull. 
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Dina 24 egenskaper i detalj 

De 24 egenskaper som bildar aspekterna 

Procenttalen visar var du befinner dig i relation till den övriga arbetande delen av befolkningen. Ett värde på över 50 

% skulle till exempel placera dig i den övre halvan av befolkningen. 

67% 86%

1% 60%

92% 1%

51% 95%

24% 40%

95% 16%

69% 49%

77% 56%

70% 25%

70% 1%

20% 10%

77% 2%

Inlyssnande  
Lyssnar först och trivs bäst med samtal på 

tumanhand 

Tillmötesgående  
Strävar efter harmoni och är villiga att 

ändra sin egen ståndpunkt i en konflikt 

Samverkande  
En lagspelare som vill att alla ska vinna 

Empatisk  
Hänsynsfull och förstår andras känslor 

Anpassningsbar  
Arbetar med översvallande energi mot 

mål som växer fram 

Flexibel  
Avslappnad och informell 

Spontan  
Fattar snabba beslut på magkänslan 

Teoretisk  
En abstrakt tänkande människa som trivs 

med komplexitet och tvetydighet 

Fantasirik  
En källa till nya och kreativa idéer 

Förändringsorienterad  
Välkomnar förändring och är villig att 

utmana det traditionella 

Sällskaplig  
Trevlig och upplivad av att interagera 

med andra 

Entusiastisk  
Entusiastisk och ger uttryck för positiva 

känslor 

Styrande
Tar initiativ i en grupp och dras mot 

ledande roller  

Tuff
Argumenterar med övertygelse 

och är inte rädd för konflikter 

Konkurrensinriktad
Viljestark och vill själv vinna 

Rationell
Objektiv och konsekvent 

förnuftsstyrd 

Målinriktad
Sätter ambitiösa mål och arbetar 

ihärdigt mot dem 

Strukturerad
En organiserad och effektiv 

planerare 

Pålitlig
Disciplinerad och uppfyller 

åtaganden 

Praktisk
Har ett realistiskt och förnuftigt 

förhållningssätt 

Faktabaserad
Fokuserad på observerbara 

förhållanden och uppmärksam på 

detaljer 

Försiktig
Motsätter sig förändring – föredrar 

att hålla sig till beprövade metoder 

Iakttagande
Skärmar av sig och får energi 

genom att vara för sig själv 

Reserverad
Seriös och håller tillbaka positiva 

känslor 
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Tre perspektiv på vem du är 

Dina tre personligheter 

I följande avsnitt kommer vi att utforska din personlighet närmare. Fram 
tills nu har vi visat information som hämtats från alla dina tre personligheter 
för att ge dig en övergripande bild av vem du är. Nu ska vi utforska vem du 
är mer detaljerat. De flesta människor känner igen sin grundpersonlighet 
och sin vardagspersonlighet. Det beror på att man känner igen vad som 
motiverar en, liksom sitt vardagsbeteende. 

Men det finns en tredje personlighet som är den överansträngda 
personligheten. Den här personligheten kommer fram i pressade situationer 
och visar sig i hur du interagerar med andra människor efterhand som 
kraven ökar. 

Vi hoppas att du ska få en djupare förståelse för dina personligheter och för 
att det ska bli lättare kommer vi att dela upp dem i tre avgränsade objekt. 
Du kommer sedan att få ingående feedback om vilka tendenser som 
uppdagats och om det finns områden som du skulle kunna arbeta med. 

 

Din grundpersonlighet

Det här är ditt naturliga jag

Den här personligheten motiverar dig

Du låter inte alla se den här nivån av din personlighet

Din vardagspersonlighet

Det här är hur du brukar bete dig

Den här personligheten visar hur andra personer kan uppfatta dig

Du kanske medvetet iklär dig denna personlighet för att passa in i din 
arbetsmiljö

Din överansträngda personlighet

Det här är du när du utsätts för stress

Eller när du reagerar på oväntade händelser

Den här personligheten kan komma fram utan att du är medveten om det
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Dina tre personligheters positioner 

Dina tre personligheter i Lumina‐mandalan 

Namn, när det gäller din grundpersonlighet ser du dig själv som någon med helhetsseende som 
använder mycket gul energi. Du tycker om att ta upp diskussionspunkter som tänjer på 
gränserna för det traditionella. När det gäller din vardagspersonlighet uppfattar andra dig som 
någon med helhetsseende som använder mycket gul energi. Du har förmåga att upptäcka de 
viktiga frågorna som måste hanteras inom de befintliga systemen och det hjälper dig att 
förändra organisationen.  

Din grundpersonlighet

Din vardagspersonlighet

Din överansträngda 

personlighet

 

Namn, din överansträngda personlighet drivs huvudsakligen av den gröna energin och är socialt 
orienterad. Ibland kan din ödmjukhet göra att dina prestationer inte blir uppmärksammade. 
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Dina tre personligheter 

 

Din grundpersonlighet

Namn Namnsson, du föredrar att använda Helhetsseende Gul blandat med 
Inspirationsdriven och Extrovert energi 
Du tycker om att då och då ha en informell attityd och det märks genom att du 
kan ändra dina planer allteftersom. Du föredrar att arbeta på det här sättet 
eftersom det ger större flexibilitet när du ska hinna med en kort deadline eller 
om prioriteringarna ändras.Det är naturligt för dig att vara analytisk och du 
finner att du ofta tänker igenom saker på ett logiskt sätt. Du föredrar att 
använda dig av uteslutningsmetoden på ett rationellt sätt innan du accepterar 
olika påståenden, oavsett om det är dina eller andras. 

Din vardagspersonlighet

Namn Namnsson, du använder oftast Helhetsseende Gul blandat med 
Inspirationsdriven ochDisciplinerad energi 
Du tycker inte om att ”sitta i baksätet” i en organisation. Om det inte finns 
några möjligheter för dig att få en mer central position är du dock ganska 
anpassningsbar och kan stödja andra från en mer undanskymd position. Du är 
inte särskilt tillitsfull av naturen och ibland är du misstänksam mot andras 
avsikter. Trots detta ser dina kollegor dig som en utmärkt lagspelare och du 
försöker göra ditt bästa för att leva upp till deras förtroende, precis som du 
känner att de bör göra mot dig. 

Din överansträngda personlighet

Namn Namnsson, när din överansträngda personlighet kommer fram kan du 
upptäcka att du använder mer Socialt orienterad Grön blandat med 
Inspirationsdriven och Introvert energi 
Du är normalt sett mycket effektiv när du leder och tar kommandot i en grupp. 
Den här egenskapen försvinner dock när du känner att du är pressad. Du 
reagerar genom att bli mer tillbakadragen och om andra vänder sig till dig för att 
få vägledning är det troligt att du avfärdar dem. I det stora hela är du mycket 
duktig på att uppmuntra andra med ditt positiva tänkesätt och din entusiasm. 
När du är pressad förlorar du den förmågan. Du stänger av dina känslor och andra 
har svårt att förstå vad du tänker. Det är dessutom en så stor 
beteendeförändring att andra kan börja undra om du mår bra. 
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Översikt över arketyper uppdelat efter personlighet 

Grundläggande 

Vardaglig 

Överansträngd 

  

100% 

Inspirerande arketyp 

83% 

Styrande arketyp 

70% 

Stödjande arketyp 

64% 

Disciplinerad arketyp 

  

98% 

Inspirerande arketyp 

87% 

Styrande arketyp 

80% 

Stödjande arketyp 

59% 

Disciplinerad arketyp 

  

3% 

Stödjande arketyp 

1% 

Disciplinerad arketyp 

1% 

Styrande arketyp 

1% 

Inspirerande arketyp 
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Dina underliggande egenskaper 

Procenttalen visar var du befinner dig i relation till den övriga arbetande delen av befolkningen. Ett värde på över 50 

% skulle till exempel placera dig i den övre halvan av befolkningen. 

De 24 egenskaper som bildar din grundpersonlighet 

30% 98%

38% 93%

20% 1%

88% 99%

37% 67%

100% 13%

94% 60%

96% 97%

97% 26%

97% 7%

94% 24%

87% 24%

Inlyssnande  
Lyssnar först och trivs bäst med samtal på 

tumanhand 

Tillmötesgående  
Strävar efter harmoni och är villiga att 

ändra sin egen ståndpunkt i en konflikt 

Samverkande  
En lagspelare som vill att alla ska vinna 

Empatisk  
Hänsynsfull och förstår andras känslor 

Anpassningsbar  
Arbetar med översvallande energi mot 

mål som växer fram 

Flexibel  
Avslappnad och informell 

Spontan  
Fattar snabba beslut på magkänslan 

Teoretisk  
En abstrakt tänkande människa som trivs 

med komplexitet och tvetydighet 

Fantasirik  
En källa till nya och kreativa idéer 

Förändringsorienterad  
Välkomnar förändring och är villig att 

utmana det traditionella 

Sällskaplig  
Trevlig och upplivad av att interagera 

med andra 

Entusiastisk  
Entusiastisk och ger uttryck för positiva 

känslor 

Styrande
Tar initiativ i en grupp och dras mot 

ledande roller  

Tuff
Argumenterar med övertygelse 

och är inte rädd för konflikter 

Konkurrensinriktad
Viljestark och vill själv vinna 

Rationell
Objektiv och konsekvent 

förnuftsstyrd 

Målinriktad
Sätter ambitiösa mål och arbetar 

ihärdigt mot dem 

Strukturerad
En organiserad och effektiv 

planerare 

Pålitlig
Disciplinerad och uppfyller 

åtaganden 

Praktisk
Har ett realistiskt och förnuftigt 

förhållningssätt 

Faktabaserad
Fokuserad på observerbara 

förhållanden och uppmärksam på 

detaljer 

Försiktig
Motsätter sig förändring – föredrar 

att hålla sig till beprövade metoder 

Iakttagande
Skärmar av sig och får energi 

genom att vara för sig själv 

Reserverad
Seriös och håller tillbaka positiva 

känslor 
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Dina vardagsegenskaper 

Procenttalen visar var du befinner dig i relation till den övriga arbetande delen av befolkningen. Ett värde på över 50 

% skulle till exempel placera dig i den övre halvan av befolkningen. 

De 24 egenskaper som bildar din vardagspersonlighet 

99% 97%

1% 74%

97% 1%

95% 99%

95% 94%

99% 39%

46% 97%

98% 64%

95% 92%

98% 1%

12% 26%

96% 12%

Inlyssnande  
Lyssnar först och trivs bäst med samtal på 

tumanhand 

Tillmötesgående  
Strävar efter harmoni och är villiga att 

ändra sin egen ståndpunkt i en konflikt 

Samverkande  
En lagspelare som vill att alla ska vinna 

Empatisk  
Hänsynsfull och förstår andras känslor 

Anpassningsbar  
Arbetar med översvallande energi mot 

mål som växer fram 

Flexibel  
Avslappnad och informell 

Spontan  
Fattar snabba beslut på magkänslan 

Teoretisk  
En abstrakt tänkande människa som trivs 

med komplexitet och tvetydighet 

Fantasirik  
En källa till nya och kreativa idéer 

Förändringsorienterad  
Välkomnar förändring och är villig att 

utmana det traditionella 

Sällskaplig  
Trevlig och upplivad av att interagera 

med andra 

Entusiastisk  
Entusiastisk och ger uttryck för positiva 

känslor 

Styrande
Tar initiativ i en grupp och dras mot 

ledande roller  

Tuff
Argumenterar med övertygelse 

och är inte rädd för konflikter 

Konkurrensinriktad
Viljestark och vill själv vinna 

Rationell
Objektiv och konsekvent 

förnuftsstyrd 

Målinriktad
Sätter ambitiösa mål och arbetar 

ihärdigt mot dem 

Strukturerad
En organiserad och effektiv 

planerare 

Pålitlig
Disciplinerad och uppfyller 

åtaganden 

Praktisk
Har ett realistiskt och förnuftigt 

förhållningssätt 

Faktabaserad
Fokuserad på observerbara 

förhållanden och uppmärksam på 

detaljer 

Försiktig
Motsätter sig förändring – föredrar 

att hålla sig till beprövade metoder 

Iakttagande
Skärmar av sig och får energi 

genom att vara för sig själv 

Reserverad
Seriös och håller tillbaka positiva 

känslor 
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Dina egenskaper under överansträngning 

Procenttalen visar var du befinner dig i relation till den övriga arbetande delen av befolkningen. Ett värde på över 50 

% skulle till exempel placera dig i den övre halvan av befolkningen. 

De 24 egenskaper som bildar din överansträngda personlighet 

41% 22%

1% 6%

97% 6%

1% 4%

1% 1%

11% 23%

47% 2%

1% 1%

1% 2%

1% 3%

1% 3%

15% 2%

Inlyssnande till 
passiv 

Tillmötesgående 
till eftergiven 

Samverkande till 
besatt av 
konsensus 

Empatisk till 
känslomässigt 
överbelastad 

Anpassningsbar till 
ofokuserad 

Flexibel till kaotisk 

Spontan till 
impulsiv 

Teoretisk till 
orealistisk 

Fantasirik till 
visionär 

Radikal till 
förändring för 
förändringens egen 
skull 

Social till kan inte 
vara ensam 

Entusiastisk till 
påträngande 

Styrande till 
kontrollerande 

Tuff till 
konfliktsökande 

Konkurrensinriktad till 
vinna till varje pris 

Logisk till 
argumentationslysten 

Målinriktad till fixerad 
vid målen 

Strukturerad till rigid 
planering 

Pålitlig till tvekande 

Praktisk till trångsynt 

Faktabaserad till 
överdrivet 

detaljfokuserad 

Försiktig till motvillig 
till förändring 

Iakttagande till 
frånvarande och 

oengagerad 

Reserverad till allvarlig 
och tillbakadragen 
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Dina 24 egenskaper i detalj 

 
Inlyssnande 

 
 

 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
30% 
99% 
41%

 
 
 

 
98% 
97% 
22%

Styrande
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Tillmötesgående 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
38% 
1% 
1%

 
 

 

 
93% 
74% 
6%

Tuff
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Samverkande 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
20% 
97% 
97%

 
 
 

 
1% 
1% 
6%

Konkurrensinriktad
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Empatisk 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
88% 
95% 
1%

 
 
 

 
99% 
99% 
4%

Rationell
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Anpassningsbar 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
37% 
95% 
1%

 
 

 

 
67% 
94% 
1%

Målinriktad
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Flexibel 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
100% 
99% 
11%

 
 

 

 
13% 
39% 
23%

Strukturerad
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Spontan 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
94% 
46% 
47%

 
 

 

 
60% 
97% 
2%

Pålitlig
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Teoretisk    PraktiskTeoretisk 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
96% 
98% 
1%

 
 

 

 
97% 
64% 
1%

Praktisk
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Fantasirik 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
97% 
95% 
1%

 
 

 

 
26% 
92% 
2%

Faktabaserad
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Förändringsorienterad 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
97% 
98% 
1%

 
 
 

 
7% 
1% 
3%

Försiktig
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Sällskaplig 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
94% 
12% 
1%

 
 
 

 
24% 
26% 
3%

Iakttagande
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

Entusiastisk 
 

 
 

    Grundläggande
    Vardaglig
    Överansträngd

 
87% 
96% 
15%

 
 

 

 
24% 
12% 
2%

Reserverad
Grundläggande 
Vardaglig 
Överansträngd 

    
    
    

100% 0% 100%
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Att värdesätta mångfald 

Att känna igen din psykologiska motsats 

Namn Namnsson, alla har träffat människor med en personlighet som är motsatsen till deras egen ... 

Du kan säkert komma ihåg någon gång, eller snarare flera gånger, då du i arbetet har träffat människor 
som verkat vara fullständigt annorlunda i sitt sätt att tänka och i sitt sätt att göra saker. Dessa 
människor har sannolikt en helt annan personlighetsprofil i jämförelse med din egen. Ta en titt på 
mandalorna här nedan och jämför din egen med den för din psykologiska motsats. 

Oavsett vem du är så kan du uppleva många fördelar och nackdelar genom att samarbeta med din 
psykologiska motsats. En viktig fördel med att arbeta tillsammans med någon som är olik dig är att ni 
kompletterar varandras svagheter. Dina styrkor kommer att vara mycket användbara för att hjälpa din 
motsats att hantera områden som de inte är så bra på. Så länge ni har en god kommunikation och 
försäkrar er om att inget misstolkas så kan ni ha en mycket effektiv yrkesrelation, eftersom det 
kommer att uppstå ytterst få problem som inte åtminstone den ena av er kan hantera.  

Men det är också möjligt att du kan stöta på problem när du samarbetar med din motsats. Du kan 
börja se dem som svaret på alla dina problem och förvänta dig alldeles för mycket av dem. Försök att 
utveckla dina svaga egenskaper på egen hand. Du bör också försöka hjälpa din psykologiska motsats 
att växa genom att hantera sina egna svagheter. Ett annat vanligt problem är kommunikationsbrist; 
eftersom ni tänker så olika är det lätt att idéer tappas bort när ni inte förstår varandra.  

Du och din psykologiska motsats skulle till exempel kunna arbeta bra tillsammans eftersom du tycker 
att det känns obehagligt att tävla med andra. Din motsats kan föra in lite vänskaplig konkurrens i ditt 
liv. Å andra sidan skulle du och din motsats kunna stöta på problem eftersom du är väldigt objektiv 
och rationell medan din motsats har bättre kontakt med sina känslor. Ni kan ha väldigt olika 
värderingar.  

Du: Din psykologiska motsats: 
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Arbeta med din motsats 

 
Vad är bra med att arbeta med din motsats: 

Några problem som du kan stöta på: 

Några idéer om hur ni kan bygga upp er arbetsrelation: 

 Ibland avfärdar du traditionella metoder utan tillräckligt mycket tanke 
på konsekvenserna eller på om alternativen verkligen är värda risken. 
Din psykologiska motsats kommer att uppmuntra dig att ta lite mer 
tid på dig innan du bestämmer dig för att genomföra radikala 
förändringar. 

 Din motsats är bra på att bevara jämvikten och undvika konflikter. 
Du kanske tycker att er arbetsrelation är mycket harmonisk. 

 Din psykologiska motsats kan hjälpa dig att hålla reda på vilka 
framsteg ni har gjort genom att uppmana dig att föra anteckningar. 
På så sätt kan du hålla ett öga på hur saker och ting har utvecklats 
över tid och vara välinformerad när ni ska planera framtida åtgärder. 

 Din motsats är ingen skrytmåns, men de kommer ändå att bli glada 
för beröm när de får det. Du kan däremot låta din ödmjukhet 
förringa din insats i onödan. 

 Du arbetar bra under press när du har en deadline att passa och kan 
inte förstå varför din motsats inte tycker om att arbeta in i sista 
minuten. 

 Gör ett allvarligt försök att inte låta din ödmjukhet stå i vägen för 
välförtjänt beröm. Även om du tänker att din motsats är en mer 
värdig mottagare förtjänar du lovord lika mycket som någon annan. 

 Du kan drivas i hög grad av din instinkt, och du litar på din intuition 
som vägledning för dina beslut, men det kan gå för långt. Samarbeta 
med din motsats om att hitta en sund balans mellan att använda din 
intuition och att agera med eftertänksamhet. 
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Hur du kan se dig själv i andra 

Känn igen ditt speglade jag 

Ibland är spegelbilden den största blinda fläcken ... 

Du kan kanske uppleva att du instinktivt märker när du samarbetar med någon som har 
motsatta kvaliteter jämfört med dina egna. Eftersom de är så olika dig är de lätta att känna 
igen, eftersom du upplever att era arbetssätt skiljer sig åt så mycket. Det kan vara svårare för 
dig att märka när du har problem att samarbeta med någon som är mycket lik dig själv. 

Även här gäller att det finns fördelar och nackdelar med ett sådant arbetsförhållande. När du 
arbetar med någon som arbetar på samma sätt som du kan det vara mycket framgångsrikt. Era 
styrkor förenas och ni har en intuitiv förståelse för hur den andra tänker. Du kan lösa problem 
innan de uppstår genom att tillmötesgå din partners önskemål innan de ens uttalas, och vice 
versa.  

Ett exempel på hur ni enkelt skulle kunna arbeta tillsammans är att ni båda är väldigt 
analytiska. Ni kan förhålla er objektiva till era egna fördomar i en given situation. Det kan vara 
en lättnad när du och din partner inte behöver bekymra er om yttre faktorer och bara kan 
fokusera på objektiv analys. Samtidigt följer här ett exempel på när du och ditt speglade jag 
kan ha svårt att arbeta tillsammans. Ni är båda mycket avslappnade och informella och detta 
kan uppfattas som bristande professionalism.

Kom ihåg din personlighet ... .

  Inspirerande arketyp

87%

  Styrande arketyp

42%

  Stödjande arketyp

26%

  Disciplinerad arketyp

9%
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Arbeta med ditt speglade jag 

 
Vad är bra med att arbeta med ditt speglade jag: 

Några problem som du kan stöta på: 

Några idéer om hur ni kan bygga upp er arbetsrelation: 

 Ni kan båda vara mycket logiska när det behövs. Era hjärnor fungerar 
på samma sätt när ni analyserar ett problem. Om ni behöver 
diskutera era slutsatser behöver ni inte formulera om era tankar. Ni 
kan förmedla era tankar direkt, trygga i vetskapen om att er partner 
kommer att förstå precis vad ni menar. 

 Ingen av er tycker om att följa en enda arbetsmetod slaviskt. Detta 
innebär att ni kan ha en mycket flytande och flexibel arbetsrelation 
som innebär att ni lätt kan byta roller. 

 Ni är båda medvetna om vikten av ett starkt ledarskap i en grupp och 
av att kunna delegera effektivt. Ni kan förena er och bilda ett bra 
partnersamarbete, delegera arbetsuppgifter och ta itu med saker på 
ett snabbt och beslutsamt sätt. 

 Ni lägger båda så stor vikt vid att vara stödjande och att vara goda 
lagspelare att ni kan upptäcka att ni försummar era egna behov. Ni 
drar er för att uttrycka dem för andra. 

 Emellanåt skulle det kunna vara bra för dig och ditt speglade om ni lät 
det ta lite längre tid innan ni litade på andra människor. Annars 
riskerar ni att ert förtroende sviks av människor ni inte känner 
särskilt väl. 
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Dina föredragna kommunikationssätt  

 
Hur du föredrar att kommunicera med andra: 

 
Hur du föredrar att andra kommunicerar med dig: 

 I en diskussion bidrar du först när du har analyserat hela situationen. 
Du tänker igenom dina synpunkter innan du framför dem. 

 Ditt flexibla förhållningssätt innebär att du gärna funderar igenom 
andra personers åsikter och integrerar dem i dina egna idéer. 

 Under en diskussion delegerar du uppgifter och bestämmer vem som 
ska göra vad. Du tycker om tydliga roller så att man kan undvika 
osäkerhet. Det gör det också enklare för dig att veta vem du ska 
kommunicera med. 

 Du tycker om att diskutera abstrakta idéer, eftersom det är då du 
känner dig säkrast. 

 Du tycker om när människor kan stödja sina tankar med logiskt 
grundade argument. 

 Du tycker om när människor involverar dig i den kreativa processen. 

 De personer du kommunicerar mest med är de som håller sig till 
ämnet. Du uppskattar när de är positiva och säger vad de tycker utan 
omsvep. 

 Du tycker om när människor ställer öppna och förutsättningslösa 
frågor som ger dig utrymme att fritt resonera dig fram till ett svar. 
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Vad som troligtvis irriterar dig med andra människors kommunikation: 

 
Här är några förslag på hur du kan förbättra din kommunikation med andra: 

 Du blir irriterad av människor som förväntar sig att du ska acceptera 
deras argument och beslut utan grundlig analys. 

 Du tycker inte om att kommunicera via formulär eller andra 
administrativa verktyg, eftersom du anser att de är indirekta och 
opersonliga. 

 Du ogillar när människor är tysta och introverta i en gruppsituation. 
Du vill att alla ska bidra och säga vad de tycker och tänker. Du kanske 
till och med ogillar dem som bara verkar vilja smälta in i mängden. 

 När människor ber dig förklara dina idéer ur praktisk synvinkel blir du 
troligtvis irriterad. Vissa människor har svårt att förstå att du inte 
kan avgöra om dina idéer är praktiskt användbara. 

 Även om du arbetar bra i grupp ska du även kunna vara självständig 
och bibehålla din individualitet. Du måste inte hålla med om saker som 
går emot ditt eget sätt att tänka. 

 Inse vilken kraft det bor i kompromisser. Genom att förena andras 
behov med dina egna kan du komma fram till en bättre lösning som 
alla kan acceptera. 

 Ofta är en genomtestad och beprövad metod ändå det bästa sättet 
att lösa ett problem. Lyssna på andras åsikter om alla eventuella 
förbättringar som behöver göras. Fundera igenom kostnaderna i 
termer av tid och resurser. Gå bara vidare om det fortfarande känns 
meningsfullt. 

 Akta dig för andra människors dolda agendor och försök att inte vara 
alltför godtrogen. Ibland är det värt att kämpa för det du tror på, 
särskilt om det är i verksamhetens intresse. 

36 

Personligt porträtt av Namn Namnsson– framtaget av Michele Guarini 

© Lumina Learning 2016 For demonstration purposes only



  

 
Här är några dolda områden som du kan uppleva när du arbetar i ett team: 

Här är några förslag på hur du kan förbättra ditt sätt att samarbeta med 
andra: 

 Du åsidosätter ibland dina egna mål för att andra ska kunna uppnå 
sina. I ett team innebär det att den lösning som slutligen levereras 
inte är helt komplett. 

 Du tycker om att ta risker, även om det innebär att gå emot 
beprövade metoder. 

 Du är inte alltid så diplomatisk och det händer att du förolämpar 
andra. Även om din avsikt är att säga något hjälpsamt är det inte 
alltid så det tas emot. 

 Du kan vara så entusiastisk inför det du vill säga att du glömmer att 
överväga hur dina ord påverkar andra människor. 

 Var öppen inför andras åsikter grundade på magkänsla. De kanske 
inte ingår i planen, men det betyder inte att de inte kan vara det 
bästa sättet att uppnå det eftersträvade resultatet. 

 Eftersom du själv är bekväm med att prata kan du använda den 
förmågan för att få med andra i samtalet och lyssna på deras idéer 
och åsikter. 

 Använd kroppsspråk för att visa att du är intresserad vid diskussioner 
och engagerad i teamets mål. 

 Fokusera på målet och inte bara på resan. Det är ingen idé att bocka 
av alla punkter på en checklista om produkten levereras en vecka för 
sent. 
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