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24 styrker

Her finder du tekst til hver af de 24 karakterstyrker, som vi har samlet i det periodiske system af 
motivation. Det er de karakterstyrker, der defineres af the VIA Institute on Character og som du 
med fordel kan blive klogere på ved at tage den gratis karakter styrkeprofil på dansk. Du finder 
styrkeprofilen på www.viame.org. Her kan du også købe din personlige rapport til 20 USD (dog 
kun på engelsk)

Beskrivelserne af de 24 karakterstyrker bygger på Gnist’s styrkekort som er udarbejdet med  
Psykiatrifonden. Styrkekortene kan købes på www.gnist.com. I dette dokument er styr kerne blevet  
tilføjet beskrivelser, der omhandler udfordringer forbundet med den pågældende karakterstyrke. 

Beskrivelserne er ikke endegyldige eller entydige definitioner af karakterstyrkerne, men inspi-
ration til at forstå hvad de består af og gør for den enkelte person. Den enkelte karak terstyrke 
kommer i virkeligheden til udtryk på et væld af måder. Det er forståelsen af disse udtryksformer, 
der i virkeligheden udgør det vigtigste forståelsesarbejde. Langt vigtigere end vores beskrivelser.

Ordene under styrkens navn er VIA-instituttets danske oversættelse som den kommer til udtryk 
på den gratis online karakterstyrkeprofil. Vi har af hensyn til anvendelse i virksomheder valgt 
nogle andre oversættelser.
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Kreativitet   
KREATIVITET, OPFINDSOMHED 
OG ORIGINALITET

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun 
oplever situationer, der giver anledning til at tænke alter-
nativt og ud af boksen. Når eksisterende metoder ikke er 
tilstrækkelige, bliver personen engageret af muligheder for 
nytænkning og fornyelse.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret, når vedkommende med-
virker til at forbedre eksisterende måder at gøre ting på. 
Personens robusthed stiger i takt med at vedkommende får 
nye ideer, finder overraskende vinkler og er opfindsom.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre vil vedkommende ofte være den, der 
søger at forny det, I gør, og måden I gør det på. Rammer, 
der værdsætter vedkommendes drivkraft for forandring, er 
rammer, hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende kan lide at opdage nye måder at gøre 
tingene på, bliver vedkommende udfordret af situationer, 
hvor personen skal arbejde inden for fastlagte rammer, 
såsom hvis der er faste deadlines eller procedurer. 

FOR MEGET AF DET GODE:
For meget af denne styrke kan føre til, at personen bliver 
mere interesseret i at være nyskabende end at færdiggøre 
opgaven. Det kan betyde, at personen bliver så begejstret 
for sine ideer, at projektet mister sin markedsværdi for den 
pågældende organisation. Det kan også føre til, at personen 
bliver ved med at rode med sine ideer, så de aldrig bliver 
rigtig færdige eller personen keder sig, når en idé bevæger 
sig ind i afslutningsfasen. For at imødegå denne situation, 
kan vedkommende prøve at koncentrere sig om at forme 
sine ideer på en kreativ og innovativ måde, så de stadig 
stemmer overens med organisationens mål og betingelser. 

Nysgerrighed   
NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun op-
lever en høj grad af afveksling, fornyelse og mangfoldighed. 
Når personen bliver præsenteret for nye muligheder og 
ideer, bliver vedkommende engageret og interesseret.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret, når vedkommende udfor-
sker forskellige veje til et mål. Personen opbygger robust-
hed, når vedkommende oplever noget nyt eller ser ting fra 
nye perspektiver.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre vil vedkommende ofte være den, der 
undersøger og viser interesse for de nye ting, I beskæftiger jer 
med. Grupper, der værdsætter vedkommendes åbenhed og 
interesse, er grupper, hvor personen ofte vil præstere bedst. 

UDFORDRES AF:
Vedkommende værdsætter at udforske og undersøge, 
hvilket kan betyde, at personen finder det svært at arbej-
de med opgaver, hvor præstationer er målt og vejet, eller 
med opgaver hvor vedkommende har fået strikte rammer 
at arbejde inde for. I sådanne situationer vil vedkommende 
miste sin motivation, fordi fokus ligger på resultatet, frem 
for vejen derhen.  

FOR MEGET AF DET GODE:
Nysgerrighed kan blive problematisk, når det leder til så 
stor fascination for at udforske, at det ikke fører til nogen 
handling. Det kan føre til situationer, hvor den viden som 
vedkommende har tilegnet sig under udførelsen af en op-
gave er spildt, i det den nye viden ikke er brugbar for orga-
nisationen. 

Kr
Kreativitet

Ny
Nysgerrighed

side 3



Retfærdighed   

FAIRNESS, LIGHED OG RETFÆRDIGHED

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når beslutninger bli-
ver truffet på baggrund af overvejelser, der tjener alle parter. 
Når mennesker behandles uretfærdigt, bliver han eller hun 
engageret i muligheder, der giver dem en reel chance.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af en fair tilgang til andre 
mennesker. Personen opbygger robusthed, når vedkom-
mende udfører handlinger og tager beslutninger, der bund-
er i etik og moral.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende bedst, når der 
bliver truffet rimelige beslutninger, og når disse beslutning-
er træffes fordomsfrit. Grupper, der værdsætter vedkom-
mendes søgen efter det rimelige og reelle, er grupper, hvor 
personen ofte vil præstere bedst. 

UDFORDRES AF:
Vedkommende udfordres især af at arbejde i miljøer, hvor 
vedkommendes overbevisninger ikke bliver anerkendt. Det 
er meget frustrerende for personen, hvis vedkommendes 
ønske om at gøre hvad han eller hun mener er rigtig bliv-
er undertrykt eller vedkommende føler, at arbejdet har en 
negativ indflydelse på et individ eller en gruppe. 

FOR MEGET AF DET GODE:
Kampen for retfærdighed kan også få personen til blive 
distraheret fra den egentlige opgave. Hvis vedkommende 
ikke føler at sin arbejdsplads eller sit team er retfærdige, 
vil personen prøve at beskytte sig selv, ved at distancere sig 
fra de valg og handlinger der sker omkring og inden i per-
sonen. Personen kan blive meget revet med, hvis vedkom-
mende føler at noget er uretfærdig og kan derfor med fordel 
overveje med sig selv, om det vedkommende kæmper for 
er kampen værd, eller om det er mere hensigtsmæssigt at 
stoppe kampen.  

Optimisme    
HÅB, OPTIMISME OG FREMTIDSORIENTERING

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når fokus er på spænd-
ende muligheder i fremtiden. I forhold til fremtidige mål og 
planer bliver han eller hun engageret, når mål formuleres 
med et positivt afsæt.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af sin tro på fremtidens 
muligheder. Personen opbygger robusthed, når problemer 
og muligheder bliver tolket konstruktivt af sig selv og andre.  

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende bedst, når I ta-
ler positivt om fremtiden, og i fællesskab undersøger de 
spænd ende perspektiver, I har i vente. Grupper, der anlæg-
ger denne fremtidsorientering, er grupper, hvor personen 
ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende er optimistisk, kan vedkommende 
især blive udfordret af at arbejde sammen med folk der er 
mere pessimistiske. Disse mennesker kan dræne vedkom-
mende for viljestyrke, og forhindre personen i at opretholde 
sit positive syn på fremtiden.   

FOR MEGET AF DET GODE:
Optimisme kan vende sig til falsk optimisme, hvor vedkom-
mendes forventninger bliver urealistiske. Vedkommende 
vil muligvis ignorere reelle forhindringer for at opnå et mål 
eller jagte mål der er urealistiske. Optimisme i sin ideelle 
form er dog en kur mod falsk håb. Eksempelvis vil vedkom-
mende bruge sin styrke til at etablere et realistisk mål der 
medregner begrænsninger og formulerer en skudsikker 
plan rundt om de givne begrænsninger. 
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Samarbejde   

SAMARBEJDE OG LOYALITET

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun sam-
men med andre oplever, at helheden og fællesskabet bliver 
prioriteret frem for individet. Han eller hun bliver enga-
geret, når der er muligheder for at skabe loyalitet, teamånd 
og fællesskab.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af fælles mål og fælles fokus. 
Personen opbygger robusthed i grupper med stærk sam-
hørighed og korpsånd.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende bedst, når I fo-
kuserer på det, der samler jer, og hvor I finder løsninger på 
fælles udfordringer. Grupper, der tydeligt fokuserer på fæl-
lesskabet, er grupper, hvor personen ofte vil præstere bedst. 

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende drives af at samarbejde, kan vedkom-
mende have svært ved at arbejde med kollegaer som viser 
mere interesse for dem selv end for gruppen. Eksempelvis 
bliver vedkommende frustreret over folk som ikke tager del 
i at løse den pågældende opgave, og forventer at gruppen 
skal gøre det meste af arbejdet. 

FOR MEGET AF DET GODE:
Når denne styrke bliver for meget af det gode, kan det føre 
til en form for patriotisme for gruppen. Dette kan få ved-
kommende til at opfatte sit team som overlegent i forhold til 
andre teams og give personen en tro på, at sit team ikke kan 
begå fejl. Det skaber derfor en barriere for personens evne 
til at se værdien af personerne uden for teamet. Det kan føre 
til en afvisning af kollegaer uden for teamet og undermi-
nerer vedkommendes evne til at arbejde effektivt sammen 
med dem. For at undgå denne situation, kan vedkommende 
prøve at træde et skridt tilbage fra sit team fra tid til anden. 
Vedkommende skal være villig til at stille kritiske spørgs-
mål til teamets gøren og ikke falde i den blinde vinkel igen. 

Tilgivelse    
TILGIVELSE OG BARMHJERTIGHED

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når det er ok at fejle, 
men også nødvendigt at komme videre. Han eller hun bli-
ver engageret, når der er mulighed for at slå en streg over 
fortiden og kigge fremad.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af sin tro på ikke at bære 
nag. Personen opbygger robusthed, når vedkommende eller 
andre siger pyt. Tilgivelse er for vedkommende en måde at 
slippe bekymringer.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende bedst, når I ikke 
går rundt med skyldfølelse, men i stedet opgiver jeres fru-
strationer ift. hinanden. Grupper, der ikke undertrykker 
vrede og bitterhed, men let slipper dem, er grupper, hvor 
personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Selvom vedkommende er god til at tilgive når folk har 
begået fejl, kan det være uhensigtsmæssigt i situationer, 
hvor folk bliver ved med at begå den samme fejl. Det hæm-
mer personen i at flytte sig på samme måde som vedkom-
mende ellers ville have haft gjort. Eksempelvis vil en kollega 
som gentagende gange glemmer at tjekke sine mails eller 
kommer for sent til møder og derfor glipper vigtig informa-
tion, tage på vedkommendes energi.    

FOR MEGET AF DET GODE:
Vedkommende kan blive for eftergivende. Det kan føre til 
at vedkommende lader alle, inklusiv sig selv, komme af sted 
med hvad som helst. Personen vil muligvis tillade folk at 
træde på sig og personen vil have svært ved at holde sig 
selv ansvarlig for egne handlinger. For at undgå sådanne 
situationer, er det vigtigt, at personen gør op med sig selv, 
hvad vedkommende vil og ikke vil acceptere. Personen skal 
kende sine grænser og være villig til at anerkende og kom-
munikere, når grænserne bliver overskredet. 
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Nærhed   

EVNE TIL AT ELSKE OG BLIVE ELSKET

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun er 
tæt på andre mennesker og knytter bånd af særlig betyd-
ning. Personen bliver engageret af dybere relationer og 
tætte fællesskaber med andre mennesker.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af respekten og empatien, 
som vedkommende har for andre mennesker. Personen 
opbygger robusthed, når vedkommendes følelser bliver 
gengældt af de mennesker, der er tæt på vedkommende.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende bedst, når 
person en oplever at relationer er ægte og meningsfyldte. 
Grupper, der prioriterer stærke relationer, tætte fællesska-
ber og gensidig opmærksomhed, er grupper, hvor personen 
ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende værdsætter tætte relationer, udfor-
dres vedkommende især på arbejdspladser, hvor de andre 
ansatte ikke udviser interesse for kollegaernes velvære.  

FOR MEGET AF DET GODE:
I sin rene form indebærer denne styrke både at kunne give 
og modtage nærhed. Alligevel vil vedkommende nogle 
gange kunne finde sig selv i situationer, hvor personen deler 
for meget ud af sig selv. Det er vigtigt at opretholde en ba-
lance, så vedkommende både kan give opmærksomhed til 
egne og andres behov.

Perspektiv   
PERSPEKTIV (VISDOM)

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun ser 
udfordringer og hændelser i et større perspektiv. Personen 
bliver engageret, når vedkommende hjælper andre med 
visdommen til at forholde sig til problemstillinger på nye 
måder.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret, når vedkommende søger 
efter sammenhænge, mønstre og perspektiver i de ud-
fordringer, personen beskæftiger sig med. Personen opbyg-
ger robusthed, når vedkommende hjælper andre med gode 
råd og selv opnår nye indsigter.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende især, når I taler 
om perspektiverne i det, I foretager jer. Grupper, der søger 
at forstå betydningen af deres arbejde, og hvor historier om 
denne betydning er tydelige, er grupper, hvor personen ofte 
vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Vedkommendes trang til at tilegne sig ny viden, vil efter-
lade personen med frustrationer i miljøer, hvor der kun er 
begrænset mulighed for at lære nye ting, tilegne sig nye er-
faringer og udvikle sig selv. Personen vil føle, at han eller 
hun ikke bliver klogere når vedkommende skal løse opgaver 
efter en stringent procedure. Hvis vedkommendes arbej-
de skal foregå efter forudbestemte systemer, vil personen 
mang le en mulighed for at tilegne sig ny indsigt, og dele 
denne samt give råd til andre.    

FOR MEGET AF DET GODE:
Fordi vedkommende godt kan lide at sætte tingene i per-
spektiv, vil vedkommende nogle gange give råd til andre, 
selv når de ikke er velkomne. Det er vigtigt, at vedkom-
mende er bevidst om, at selvom forskellige perspektiver 
kan give en bedre indsigt, er det ikke altid, at man skal dele 
dem med andre. Personen kan derfor med fordel spørge sig 
selv, om sin indsigt vil være af værdi til de personer, som 
vedkommende deler perspektivet med. 
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Værdsættelse af skønhed  

VÆRDSÆTTELSE AF DET SMUKKE OG SUBLIME

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når det er muligt at 
påskønne stor ekspertise, flotte præstationer, smukke ting 
eller storslået natur. Personen bliver engageret, når han eller 
hun bevidst påskønner disse ting.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af at værdsætte det, ved-
kommende oplever. Personen opbygger robusthed, når 
vedkommende har mulighed for at være nærværende i de 
ting, personen fortager sig, og selv små ting fremstår som 
ganske særlige.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende især, når skøn-
hed og dygtighed værdsættes. Grupper, der sætter pris på 
hinanden, deres omgivelser og det, de oplever, er grupper, 
hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende trives i påskønnelsen af det gode vil 
vedkommende ofte blive udfordret af særligt kritiske og 
negative miljøer. Et for stort fokus på vedkommendes fejl 
og mangler vil meget ofte virke yderligere demotiverende 
ligesom manglende anerkendelse opleves mere negativt hos 
denne person.  

FOR MEGET AF DET GODE:
For vedkommende kan påskønnelse af det gode også blive 
for meget. Det kommer bl.a. til udtryk i en voldsom grad af 
perfektionisme, hvor kun det bedste er godt nok. Vedkom-
mende har svært ved stoppe sin jagt efter det perfekte og ser 
ikke konsekvenserne af dette ift. at komme i mål med sine 
opgaver. En god balance til for meget påskønnelse, er derfor 
at lære hvornår nok er nok.

Beskedenhed    
BESKEDENHED OG YDMYGHED

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når det ikke er nød-
vendigt at fremhæve sig selv. Personen bliver engageret, når 
hans eller hendes resultater taler for sig selv og bidrager til 
andres succes. 

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret, når vedkommende har beg-
ge ben på jorden og har friheden til at fuldføre sine opgaver 
uden selviscenesættelse. Personen opbygger robusthed i en 
vis grad af ydmyghed og naturlig tilbageholdenhed.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende godt med, at an-
dre får opmærksomhed. Grupper, der ikke har behov for 
ekstraordinær interesse fra andre, er grupper, hvor person-
en ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende er god til at sætte sine styrker i per-
spektiv, er vedkommende udfordret af at arbejde sammen 
med nogle, der har behov for at påpege deres egne præsta-
tioner. Eksempelvis vil vedkommende ikke kunne lide at ar-
bejde i et miljø, hvor der bliver opregnet point af resultater, 
eller hvor præstationer er offentligt tilgængelig.   

FOR MEGET AF DET GODE:
Sat på spidsen, kan beskedenhed føre til selvnedgørelse. 
Vedkommende kan tale og tænke nedgørende om sig og 
bruge humor til at rakke ned på sig selv. For at imøde-
komme denne situation, kan vedkommende prøve at gøre 
en aktiv handling for at sætte fokus på personens styrker 
og blive bevidst om, hvad vedkommende respekterer og 
værdsætter ved sig selv. Personen kan prøve at se sig selv 
gennem sit teams briller ved at spørger ”hvad kan jeg til-
byde gruppen?”. Personen skal derfor være bevidst om, at 
det ikke er negativt at sætte fokus på sine styrker, men deri-
mod en hjælp for teamet, der på denne måde får mest ud af 
personens styrker. 
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DØMMEKRAFT OG ANALYSE
DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING 
OG ÅBENHED

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun har 
mulighed for at se ting fra flere sider og afveje for og imod. 
Personen bliver engageret, når han eller hun afvejer forskel-
lige alternativer ift. en given sag.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret, når vedkommende tænker 
ting igennem og beslutninger træffes på baggrund af kon-
struktiv, men stadig kritisk tænkning. Personen opbygger 
robusthed i grundighed.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende godt, når grup-
pen ikke stirrer sig blind på ét synspunkt, men anerkender 
og undersøger alternativer. Grupper, der værdsætter ana-
lyse, diskussion og åbenhed, er grupper, hvor personen ofte 
vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende kan lide at overveje tingene fra for-
skellige vinkler før der træffes en beslutning, bliver person-
en udfordret af situationer, hvor der skal træffes beslut-
ninger uden mulighed for en grundig undersøgelse. Da 
vedkommende ofte vil undersøge, hvilke andre muligheder 
der er, kan det føre til, at personen bliver ved med at gå og 
spekulere over, om det nu var den bedste beslutning.  

FOR MEGET AF DET GODE:
Når personen lader sig rive med af sin styrke, kan vedkom-
mende ofte blive mindre effektiv, da personen bliver ved 
med at lede efter det perfekte valg eller overvælde sig selv 
med for mange spørgsmål. For at undgå denne situation, 
kan vedkommende dele sin beslutning op i mindre dele. 
Personen kan planlægge og sætte deadlines for, hvor langt 
vedkommende skal være nået i beslutningsprocessen og 
bruge dette som en guide hen imod en endelig beslutning. 

Energi og gejst    
GEJST, ENTUSIASME OG ENERGI

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når entusiasme og be-
gejstring får frit løb. Personen bliver engageret i situationer 
fyldt med livsglæde, eventyr og spænding.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af energien i sig selv og sine 
omgivelser. Personen opbygger robusthed i positive for-
ventninger og helhjertet engagement i det, vedkommende 
foretager sig.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende, når stemningen 
går højt og selv små succeser fejres. Grupper, der dyrker 
passion og går til opgaver med liv og sjæl, er grupper, hvor 
personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende er drevet af energi, vil vedkommende 
have svært ved at fortsætte når personen er udmattet pga. 
mangel på søvn, motion, sund kost mm. Dette kan fore-
komme i situationer, hvor arbejdet kræver lange arbejds-
dage eller skæve arbejdstider. 

FOR MEGET AF DET GODE:
Til tider kan vedkommendes energi virke overvældende for 
andre kollegaer. Vedkommende vil eksempelvis arbejde en-
gageret på et nyt projekt som vedkommende er begejstret 
for, mens resten af teamet er ladt tilbage. Nogle kan være 
intimideret af personens energi, fordi de ikke ved hvordan 
de skal kunne følge med personen og matche vedkom-
mendes gejst. For at undgå denne situation, skal vedkom-
mende være bevidst om at udvise mindre energi, faktisk 
kan få vedkommende længere, og bringe teamet med sig 
hele vejen. 
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MENING OG TRO
ÅNDELIGHED, MENING OG TRO

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når formålet med det, 
han eller hun gør, handler om mere end sig selv. Personen 
bliver engageret af store spørgsmål om livet, værdier og tro.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret, når vedkommende mærker 
en stærk overbevisning om, at de ting personen gør har et 
højere formål. Personen opbygger robusthed gennem sin tro 
og overbevisninger – uanset om disse er religiøse eller ej.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende godt, når I 
forholder jer til meningen med det, I gør. Grupper, der 
værdsætter dybe samtaler og refleksion, vil være grupper, 
hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Vedkommende føler sig udfordreret i situationer, hvor ved-
kommende har svært ved at se meningen i sit arbejde eller 
når vedkommende skal arbejde på et projekt som er i kon-
flikt med vedkommendes værdier. Hvis personen eksem-
pelvis er bekymret for miljøet, vil vedkommende føle sig 
frustreret ved at arbejde på projekter som spilder naturlige 
ressourcer, som papir eller energi.   

FOR MEGET AF DET GODE:
Hvis vedkommende bliver for fanatisk med sin mening og 
tro, vil vedkommende have det svært ved at se, hvornår det 
er godt at sætte tempoet ned, hvilket kan føre til udmattelse 
hos sig selv og sine kollegaer. Personen kan blive så moti-
veret af den højere meningen med sit arbejde og at komme 
i mål med sine opgaver, at vedkommende ikke ser tingene 
i det store perspektiv. Dette kan føre til uovervejet beslut-
ninger som medfører risikoer og en jagt på visioner der er 
urealistiske eller ikke en prioritet i den organisation som 
vedkommende arbejder i. 

Fornuft    
FORNUFT, FORSIGTIGHED OG DISKRETION

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når fokus er på ra-
tionelle og velovervejede beslutninger. Personen bliver en-
gageret af muligheder for at gennemtænke og planlægge 
sine handlinger.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af at få styr på tingene. Ved-
kommende har fokus på det langsigtede udbytte frem for 
glæde her og nu. Personen opbygger robusthed, når risici 
er afdækket, og vedkommende ved, hvad han eller hun kan 
forvente.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende godt, når I 
træffer beslutninger på et oplyst grundlag. Grupper, der 
tager sig tid til at vurdere og tale om mulige faldgruber, er 
grupper, hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi personen værdsætter at arbejde i overensstemmelse 
med de langsigtede mål bliver vedkommende især udfor-
dret i situationer, hvor vedkommende bliver nød til at træffe 
en hurtig beslutning pga. uforudsete hændelser. Dette kan 
muligvis forekomme når vedkommende arbejder på større 
projekter eller når der forelægger en stram tidsplan til at 
udføre en vigtig opgave.  

FOR MEGET AF DET GODE:
For meget brug af denne styrke kan føre til overdreven for-
sigtighed. Det betyder, at personen ikke tør tage nødven-
dige chancer eller være spontan når det kræves. Personens 
trang til at følge planen kan få vedkommende til at fremstå 
som handlingslammet og afvisende over for nye ideer og 
uventet muligheder. For at imødekommende denne situ-
ation, skal vedkommende huske på, at den forelæggende 
plan blot er én måde at komme i mål på. Vedkommende 
kan prøve at være mere lempelig med sine planer og give 
flere ting en chance for at udvikle sig naturligt, være mere 
åben over for nye muligheder og ikke være så stringent, at 
udviklingspotentialer overses. 
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VEDHOLDENHED
VEDHOLDENHED, ARBEJDSOMHED 
OG GRUNDIGHED

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når ukuelighed er nød-
vendigt for at afslutte det, han eller hun har sat sig for. Per-
sonen bliver engageret af mål, der kræver vedkommendes 
beslutsomhed og fokus.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af udholdenhed og bevidst-
heden om, at vedkommendes handlekraft får ham eller 
hende i mål. Personen opbygger robusthed ved at stå i ud-
fordringer og opleve at projektet lykkes trods modstand.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende godt, når I sætter 
en ære i at afslutte det, I har påbegyndt. Grupper, der fast-
holder fokus, sætter høje mål og beslutsomt arbejder mod 
disse mål, er grupper, hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende gør sig umage for at få opgaverne 
fuldført – selv når det kræver hårdt slid – føler vedkom-
mende at sin indsats bliver undervurderet, når hans eller 
hendes kompetencer ikke bliver anerkendt. Personen bli-
ver især frustreret når andre ignorerer personens hårde slid 
eller ikke anerkender de udfordringer, vedkommende har 
kæmpet med for at kunne færdiggøre projektet.  

FOR MEGET AF DET GODE:
Styrken kan medføre at vedkommende bliver for besat af 
at skulle nå mål og færdiggøre opgaver. Det kan føre til, at 
personen føler det er skruen uden ende og har svært ved 
at sætte grænser op for sig selv, selv når vedkommende er 
udmattet. Når det er mere hensigtsmæssigt at stoppe op, vil 
vedkommende alligevel blive ved med at presse sig selv og 
ikke tage sig tiden til at slappe af. For at kontrollere styrken, 
skal vedkommende huske på, at det ikke er fordelagtigt at 
presse sig selv i en så høj grad og det sandsynligvis også 
smitter af på opgavens kvalitet. En pause er kun gavnligt for 
opgaven personen sidder med. 

Venlighed    
VENLIGHED OG GENERØSITET

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun gør 
noget godt for andre. Personen bliver engageret, når ved-
kommende er gavmild og hjælpsom, også selvom dette ikke 
gengældes.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver motiveret, når vedkommende udviser 
omtanke for andre og gør gerne andre mennesker en tje-
neste. Personen opbygger robusthed, når vedkommende 
hjælper andre mennesker videre.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende særligt godt, når 
I behandler hinanden med respekt. Grupper der hjælper 
hin anden og udviser ægte interesse og generøsitet, er grup-
per, hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende mener, at folk fortjener at blive be-
handlet med venlighed og omtanke, kan det være svært for 
personen at arbejde i en organisation, hvor personalets be-
hov og velvære er lavt prioriteret. 

FOR MEGET AF DET GODE:
For meget venlighed kan føre til at vedkommende negli-
gerer at vise venlighed over for sig selv, hvilket får nega-
tive konsekvenser for personens eget velbefindende. For at 
und gå sådanne situationer, skal personen sætte grænser for 
hvem vedkommende udviser venlighed til, samt grænser i 
forhold til hvad og hvornår. Eksempelvis, hvis folk bliver 
ved med at spørger om hjælp til opgaver i en sådan grad, 
at personen har svært ved at nå sine egne opgaver, kan per-
sonen prøve at lave et åbent møde en gang om ugen, hvor 
folk kan komme og stille spørgsmål. Det er også vigtigt for 
vedkommende at indse, at personen selv i lige så høj grad 
er værd at hjælpe som alle andre, og vedkommende skal 
derfor også selv turde at søge andres venlighed, når det er 
nødvendigt. 
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MENNESKELIG INDSIGT
SOCIAL BEGAVELSE

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun be-
tragter andre mennesker og aflæser, hvordan de har det. 
Personen bliver engageret af sit fokus på andre mennesker, 
deres motivation, adfærd og bevæggrunde.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver isæt motiveret af situationer, hvor vedkom-
mende opnår indsigt og forståelse for andre. Personen op-
bygger robusthed, når vedkommende føler empati og har 
forståelse for andres følelser og reaktioner.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende særligt godt, når 
der er opmærksomhed på, hvordan folk har det. Grupper, 
der reagerer konstruktivt på følelser og adfærd, er grupper, 
hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende kan lide at tænke over folks person-
lighed, vil vedkommende kede sig i miljøer, hvor han eller 
hun føler at menneskerne omkring sig mangler komplek-
sitet i deres udtryk, relationer eller som minder meget om 
hinanden på disse punkter. 

FOR MEGET AF DET GODE:
Det er vigtigt at vedkommende ikke anvender sin menne-
skelige indsigt til at spille psykolog, hvor vedkommende 
overanalyserer de andres følelser og motivationer og 
dermed bevise vedkommendes egen værdi frem for at skabe 
en ægte forbindelse med kollegaerne. 

Humor og glæde    
HUMOR OG LEG

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun med-
virker til at få et smil frem på læben hos andre. Personen 
bliver engageret af glæde, latter og humoristiske vinkler.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af at skabe glæde i hver dagen 
og har fokus på sit eget og andres humør. Personen opbyg-
ger robusthed i sin evne til at se sjove og finurlige vink ler i 
ellers udfordrende situationer.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende særlig godt, når 
sjove bemærkninger er en naturlig del af måden, man taler 
sammen på. Grupper, der bruger humor som en måde at 
skabe kontakt mellem mennesker, er grupper, hvor person-
en ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende foretrækker den lettere side af livet, 
kan vedkommende føle sig udfordret af at arbejde i miljøer 
der sætter seriøsitet højt eller dvæler ved den alvorlige side 
at situationer. 

FOR MEGET AF DET GODE:
Nogle gange kan humor blive brugt som et middel til afled-
ning. Om det er brugt som et skjold mod kritik eller som 
et middel til at undgå en svær samtale, kan det blive svært 
og forvirrende for omverden at forstå, hvad det er vedkom-
mende virkelig oplever inden i.
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VIDEBEGÆR

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun til-
egner sig ny viden og bliver klogere. Personen bliver enga-
geret, når vedkommende har mulighed for at dygtiggøre sig 
selv inden for velkendte eller nye områder.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af læring og udvikling og det 
at dykke ned i problemer for at forstå dem bedre. Personen 
opbygger robusthed ved at betragte problemstillinger som 
en kærkommen lejlighed til at lære nyt.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende særlig godt med 
muligheden for at lære noget sammen med andre. Grupper, 
der anerkender læring som en afgørende del af hverdagen 
og bruger tid på at udforske ny viden, er grupper, hvor per-
sonen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende nyder at udvide sin viden og kompe-
tencer, udfordres vedkommende af at arbejde i miljøer, hvor 
der kun er begrænset mulighed for at tilegne sig ny viden. 
Eksempelvis vil vedkommende have det svært ved at arbej-
de med opgaver der er meget ensformet, og hvor strategi, 
processer og fremgangsmåde er fasttømret og der kun er 
begrænset mulighed for ændringer eller forbedringer. 

FOR MEGET AF DET GODE:
For meget videbegærlighed kan føre til en form for jeg-ved-
det-hele-attitude, hvor vedkommende bliver opfattet som 
om han eller hun selv mener at vide alt, hvad der er at vide. 
Det kan være intimiderende for andre og som et resultat, vil 
de muligvis tage afstand fra personen. For at undgå denne 
situation er det vigtigt, at vedkommende er åben over for 
nye ideer og tillade andre at udtrykke deres viden uden at 
prøve at konkurrere med dem. 

Mod   
TAPPERHED OG MOD

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun ser 
sin frygt i øjnene og handler på trods af modstand. Person-
en bliver engageret, når vedkommende siger sin mening, 
selv når den er upopulær.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret, når vedkommende siger 
eller gør det, vedkommende tror på, uanset om dette er for 
at forsvare sig selv eller andre. Personen holder sig ikke til-
bage på grund af frygt og opbygger robusthed i sin handle-
kraft og lader sig ikke så let slå ud.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende med ud-
fordringer, der bringer ham eller hende til kanten af det 
komfortable. Grupper, der værdsætter oprigtighed og som 
springer ud i det ukendte, er grupper, hvor personen ofte vil 
præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende værdsætter udfordringer, udfor-
dres vedkommende i situationer, hvor personen ikke har 
mulighed for at handle på en modig måde. Et eksempel 
kunne være, hvis vedkommende ikke tør at forsvare en kol-
lega, fordi vedkommende er bange for at blive fyret. 

FOR MEGET AF DET GODE:
For meget mod kan blive til uhensigtsmæssige handlinger. 
Det betyder, at personen vil tage unødvendige risikoer i 
situ ationer, hvor den sikre mulighed er mere fornuftig. For 
at undgå denne situation kan vedkommende overveje, om 
det er fordelagtigt at øge risikoen eller om det er mere gavn-
ligt at vælge den sikre vej. 
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LEDERSKAB

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun får 
noget til at ske. Personen bliver engageret, når vedkommende 
samler mennesker omkring en fælles sag eller mål. Dette 
gælder, uanset om personen er uformel eller formel leder.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af muligheden for at sætte 
nyt i gang og ikke mindst at få andre til at følge med. Per-
sonen opbygger robusthed i sin handlekraft og vilje til at 
samle mennesker omkring sig.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende med at være den, 
der tager initiativ og går forrest. Grupper, der anerkender 
behovet for lederskab og sikrer konstant fremdrift, er grup-
per, hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Vedkommende udfordres specielt af situationer, hvor ved-
kommende ikke selv er den ansvarlige for gruppen eller når 
vedkommende er sat i en rolle som minimerer personens 
lederskabsevner. 

FOR MEGET AF DET GODE:
For meget af denne styrke kan føre til situationer, hvor 
vedkommende har de andre medarbejdere i et jerngreb. I 
sådanne situationer kan ønsker og ideer fra de andre med-
arbejdere bliver manipuleret og overrumpet til personens 
egne ønsker. Ved at fortrække at sidde på førersædet, kan 
personen have svært ved en gang i mellem at være ”med-
følger” og lade andre lede. Det er vigtigt at huske, at god 
ledelse er at bringe det bedste frem i andre, og ikke i sig selv. 
Vedkommende kan prøve at tage en mindre striks ledelses-
identitet på sig og være villig til at lade andre lede nogle 
projekter i organisationen. 

Selvkontrol   
SELVKONTROL OG SELVBEHERSKELSE

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun ikke 
lader sig styre af flygtige impulser. Personen bliver enga-
geret, når vedkommende har fokus på at beherske sine 
tanker og følelser.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret af rutiner, der hjælper ved-
kommende til at gøre det rigtige, selv når andet frister. 
Personen opbygger robusthed, når vedkommende holder 
fokus på, hvad der er godt og handler i overensstemmelse 
med dette.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende, når det er ok 
at sige fra. Grupper, der ikke handler på alle ønsker, men 
evner at sige til og fra på de rette tidspunkter, er grupper, 
hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Personen udfordres i perioder, hvor vedkommende føler sig 
stresset eller føler sig mentalt udmattet. Når arbejdet bliver 
for meget eller timerne bliver for lange, kan dette hindre 
vedkommende i at forblive i kontrol og beholde det samme 
niveau af disciplin som vedkommende normalt besidder.  

FOR MEGET AF DET GODE:
Selvkontrol kan blive for meget, når det fører til blokering. 
Det betyder, at vedkommende nogle gange kan have svært 
ved at handle spontant eller på en både der føles naturligt 
for vedkommende. For at imødegå denne situation kan 
vedkommende bevidst ændre på nogle af sine rutiner fra 
tid til anden. Ved at inkludere en vis åbenhed og fleksibilitet 
til vedkommendes vaner, vil personen være i kontrol af sine 
rutiner, frem for rutinerne kontrollerer vedkommende.   
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TAKNEMMELIGHED

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun be-
mærker de små og store ting, der sker for personen og andre. 
Personen bliver engageret i de særlige øjeblikke, hvor vedkom-
mende stopper op og værdsætter det, han eller hun oplever.

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen bliver især motiveret, når vedkommende aner-
kender og taler om de små positive overraskelser i hver-
dagen. Personen sætter ofte fokus på det, der virker. Ved-
kommende opbygger robusthed, når han eller hun er 
bevidst om, at det personen oplever er en gave og ikke no-
get, som vedkommende har krav på.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende, når I påskønner 
det, I laver. Grupper, der er nærværende og tydeligt siger 
”tak”, er grupper, hvor personen ofte vil præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende foretrækker at være taknemlig, udfor-
dres vedkommende af at arbejde i miljøer, hvor folk mere 
fokuserer på deres rettigheder. Personen vil føle sig fru streret, 
når andre tager ting for givet, i stedet for at aner kende at no-
gen har gjort noget hjælpsomt eller venligt for dem. 

FOR MEGET AF DET GODE:
Når taknemlighed bliver brugt som et middel til at vinde 
nogens anerkendelse eller overbevise nogle om at gøre no-
get for sig, er det ikke længere oprigtig taknemlighed. Disse 
situationer kan undgås ved at vedkommende kun viser tak-
nemlighed i situationer, hvor taknemligheden reflekterer 
personens følelser, og ikke er et middel til at få noget igen. 

Ægthed og ærlighed  
ÆRLIGHED, AUTENTICITET OG ÆGTHED

ENGAGEMENT
Vedkommende er i sit rette element, når han eller hun har 
mulighed for at være sig selv. Personen bliver især enga-
geret, når vedkommende løser opgaver, der er i overens-
stemmelse med sine værdier og personlige idealer. 

MOTIVATION OG ROBUSTHED
Personen motiveres af ærlighed og tilstræber en høj grad af 
pålidelighed. Personen opbygger robusthed, når vedkom-
mende føler sig autentisk. Det er personens værdier, der 
giver ham eller hende retning og styrke.

RAMMER DER STYRKER
I samvær med andre trives vedkommende med ærlighed og 
det at sige sin mening. Grupper, der handler med udgangs-
punkt i grundlæggende principper og dyrker den oprig-
tighed, der ligger i det, er grupper, hvor personen ofte vil 
præstere bedst.

UDFORDRES AF:
Fordi vedkommende værdsætter autenticitet, udfordres 
vedkommende af situationer, hvor han eller hun føler sig 
tvunget til at være uoprigtig eller afvige fra, hvad personen 
mener er det rigtige at gøre. Eksempelvis vil personen føle 
sig meget utilpas, ved at arbejde i et team som prøver at 
øge salget ved ikke at være fuldstændige oprigtige over for 
kunderne. 

FOR MEGET AF DET GODE:
For meget ærlighed kan føre til en form for retskaffenhed i 
så høj grad, at det kan få personen til at føle sig hævet over 
de andre og gør personen blind i de situationer, hvor man 
be væger sig i en gråzone mellem ærlighed og uærlighed. Det 
er vigtigt at forstå, at forskellige mennesker vil værdsætte 
forskellige grader af ærlighed og at være meget lige frem 
kan opfattes som ufølsomt. Når vedkommende føler, at 
andre er uærlige, skal personen tage sig tiden til at spørge 
dem, hvad der foregår i stedet for at drage konklusioner og 
antagelser af deres intentioner. 

Ta
Taknemmelighed

Æg
Ægthed og ærlighed
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