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Kender
du typen?

Velkommen til e-stimates farveunivers!
Bliv klogere på vores 4 adfærdstyper/farver.
De er rød, gul, grøn og blå.
Denne guide er til dig, der:
- Arbejder professionelt med HR, rekruttering
og udvikling af enkeltpersoner, teams og organisationer
- Interesserer dig for psykologi og er nysgerrig på, hvad der driver
mennesker og hvordan vi er forskellige
- Vil vide mere om vores forskningsbaserede adfærdstyper
og lære vores farvesprog

God fornøjelse.
e-stimate

Kender du typen?
Rød præference
”Hvor svært kan det være?
Hvis det er så svært, så gør jeg det bare selv”
Personer med markante røde personlighedstræk udstråler selvtillid og styrke.
Den røde farve symboliserer handlekraft og selvfokus, og røde personer er især gode
til at sætte gang i handlinger.
De har derfor en tendens til at søge indflydelse på andre, positionere sig og er drevet
af en målrettet, viljefast og resultatorienteret tilgang til sociale samspil.
Nøgleord: Kraftfuld, Målrettet, Dynamisk, Handlekraftig, Driftig, Selvstændig,
Bestemt, Ambitiøs, Overbevisende, Beslutsom, Viljestærk, Resultatorienteret,
Målbevidst, Hurtig, Tidsbevidst og Konkurrenceorienteret.

Vores røde urinstinkter
Vores medfødte tendens til at ville opnå noget og derigennem forbedre vores situation
har til alle tider udført en grundlæggende og nødvendig funktion hos os mennesker.
Vi har alle sammen en grad af de røde personlighedstræk i os - det er gældende for
alle fire farver for den sags skyld - men nogle mennesker er instinktivt mere røde end
andre. Når vi interessere os for personlighedstræk, så skal vi huske at det faktisk i
bund og grund er overlevelsesstrategier, som har sikret vores art. Derfor er
mennesker forskellige, men også meget ens på andre parametre.
Vi søger føde og vand, så vi kan overleve, men overlevelse er ikke alt. Mennesker
er sociale, og derfor stræber vi altid efter at forbedre sociale position. Dette opnår
vi ved at skaffe os magt, erfaringer, materielle goder eller behagelige oplevelser.
Trangen til at opnå noget hører til i den røde kategori.
Personer med markante røde personlighedstræk har tendens til at søge indflydelse på
andre, positionere sig og tage kontrollen med de økonomiske ressourcer eller
symboler herpå.

Drivet for at skabe handling og komme i mål
Personer med markant rød adfærd har meget stor selvtillid. De går som det mest
naturlige i verden ind til arbejdsopgaverne med en stor tro på, at de kan løse dem
optimalt. De fungerer typisk sådan, at de er hurtige til at tage beslutninger – de elsker
at flytte sig hurtigt. Det vil oftest være dem, der presser på, holder fokus og tager
styringen, når de er sammen med andre. De skaber handling og sørger for at der
bliver eksekveret på tingene. Det er naturligt for dem, at planer er til for at blive
realiseret og de er sublime til at holde fast i de mål, de sætter sig.
De har meget høje ambitioner, og vil gerne positionere sig på arbejdspladsen, så de
kan få indflydelse og fordele. De er meget ambitiøse og vil gerne skabe gode
resultater, og de er mere målrettede end de fleste andre – er der et mål, der skal
opnås, går de gerne langt og hårdt efter at opnå det – jo hurtigere jo bedre.
De er gode til at have overblikket – og ender derfor ofte med at uddelegere opgaverne,
da de har en instinktiv god sans for, hvordan man mest effektivt når i mål med
projektet. Det kan betyde, at de kan komme til at tromle igennem, og glemme at
involvere de andre i processen.

Kropssprog: Viser styrke - aldrig svaghed!
De taler højt og kraftigt, fra stor til mindre variation - med tryk på væsentlige ord.
De svarer hurtigt og spørger gerne på en udfordrende måde.
De har en tendens til at konstatere frem for at spørge, og taler mere end de lytter.
De foretrækker at være direkte og ”to the point”. De kan fremstå dirigerende og utålmodige.
De holder direkte øjenkontakt med den, de vælger at kommunikere med. Fastslår typisk
pointer med hænder og arme - de skærer igennem billedlig talt og peger/dirigerer med
hænderne. De har typisk front mod den, de kommunikerer med, har fremskudt bryst og står
typisk med benene samlede. De er desuden kendetegnet ved hurtige og sikre bevægelser.

På en god dag

På en dårlig dag

Energiske, målrettede, dynamiske,

Kan personer med røde adfærdstræk

handlekraftige, resultatorienterede og
selvsikre. Det falder dem naturligt at tage
styringen og så er de særdeles
konkurrenceprægede.

være utålmodige, fortravlede,

dominante, selviske og netop glemme
at involvere andre. De kan også være
en anelse pågående og krævende.

Kender du typen?
Gul præference
”Jeg har fået en god idé!
Skulle vi ikke prøve at gøre...”
Personer med markante gule personlighedstræk udstråler glæde og entusiasme. Den
gule farve symboliserer udadvendthed og nytænkning, og gule personer er især gode
til at bidrage til en god stemning og sætte skub i en kreativ proces.
Gul drivkræft et grundlag for en idérig, entusiastisk og kontaktsøgende tilgang til
sociale samspil.
Nøgleord: Idérig, Spontan, Udadvendt, Entusiastisk, Glad, Charmerende, Åben,
Fleksibel, Inspirerende, Optimistisk, Kreativ, Smilende, Imødekommende og
Kommunikerende.

Vores gule urinstinkter
Mennesker prøver hele tiden at forstå og forklare verden omkring os. Vi er drevet
af nysgerrighed. Vi higer efter at opnå indsigt i ting, som vi ikke forstår. Vi
opdager hele tiden nye ting og holder vores opdagelser op imod det, som vi kender
i forvejen, for at se om det stadig holder, eller om vi skal revidere vores opfattelse
af en given ting eller situation. Lysten til at opnå indsigt hører til farven gul.
Personer som er markant gule har tendens til at reflektere over sig selv og andre.
De udforsker ofte verden, opsøger nysgerrigt viden, og fascineres af nyskabelser.
De underholder sine omgivelser og er åbne overfor nye og kreative input og idéer.
De forventer engagement og drive af andre - tager gerne initiativ og ser gerne, at
du gør det samme.
De vil gerne gøre en god handel, men har respekt for, at modparten også skal have
noget ud af det. De tænker også på de menneskelige aspekter og ikke kun på
aftaler, økonomi og tekniske data.

Kropssprog: Synlighed og entutiasme
De taler højt, hurtigt og entusiastisk. De taler også ofte og meget. De skifter hyppigt
toneleje og varierer stemmen, imiterer f.eks. andres stemme. De taler dramatisk og
fortæller historier/anekdoter. Deler gerne personlige følelser og taler i en uformel
tone. De udtrykker gerne deres holdninger, kommer vidt omkring i fortællingerne
og er involverende i deres måde at snakke på.
De har ofte løftede øjenbryn, en livlig ansigtsmimik og de griner tit. De ”smiler”
med øjnene. Kigger rundt for at se alles reaktion. Hænder og arme holdes ud fra
kroppen og de gestikulerer ivrigt. Kroppen vender sig mod den, de taler med og de
kan læne sig frem. De er parate til at vende kroppen rundt mod alle, der deltager i
samtalen. De har livlig bevægelse og kræver plads omkring sig.

På en god dag

På en dårlig dag

Glade, optimistiske, selskabelige, charmerende,
kontaktskabende, iderige, spontane, positive,
entusiastiske, inspirerende, gode til at overbevise
andre, visionære, idéskabere, har et godt humør,
tør prøve nyt og fremmer nytænkning.

De kan være overoptimistiske,
ikke altid lige realistiske og har
en tendens til at springe ud i det
hele med en ”alt er muligt” –
tankegang.

Kender du typen?
Grøn præference
”Det må gerne være lidt hyggeligt”
Personer, som er markant grønne har fokus på sociale relationer og følelser, og
de sikrer den gode stemning og at der er tillidsfulde relationer og trivsel i en
gruppe. Den grønne farve symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De
har en loyal, forstående og hensynsfuld tilgang til sociale samspil.
De er mere tilbageholdemde, men stadig med fokus på sociale relationer og
følelser, og de er gode til at sikre en god stemning og at der er gode relationer og
trivsel i en gruppe.
Nøgleord: Stabil, Loyal, Imødekommende, Menneskeorienteret, Venlig, Rolig,
Pålidelig, Hensynsfuld, Behagelig, Tålmodig, Forudsigelig, Stabil, Holdspiller,
Diskret, Udviser omtanke og God til at lytte.

Vores grønne urinstinkter
Mennesker stræber efter at skabe sociale relationer, bindende forhold og at drage
omsorg for dem, der står dem nær. Der er meget der tyder på, at vi mennesker
instinktivt søger at skabe sociale relationer til andre ud fra en grundlæggende trang
til at høre til i grupper.
Trangen til at danne relationer associeres med lighed, interesse, indfølingsevne,
retfærdighed, venskab, loyalitet og følelsen af at høre til - og hører overordnet til i
den grønne farve.
Personer, som er markant grønne har en tendens til at ville drage omsorg for andre.
De er åbne for følelser og skrøbelighed, og de giver sig hen i tilhørsforhold.
De er imødekommende, venlige og vil gerne lære andre mennesker at kende. De vil
ofte møde dig med et smil og være udadvendt. De er gode til at huske personlige ting
om dig og virksomheden. De forstår og respekterer dig og dine personlige grænser.

Drivet for at drage omsorg og tage hensyn
Personer, som er grønne er typisk dem, man også opsøger, hvis man har brug for
personlige råd. De er følelsesorienterede og ret opmærksomme både på deres egne og
omgivelsernes velbefindende. De vil gerne have, at der er harmoni på arbejdspladsen
og de kan blive påvirket af personlige konflikter – også selvom de ikke selv er direkte
involveret.
De er ofte lidt forsigtige af natur og vil gerne undgå at være til besvær. De kan derfor
også være mere påvirket af pres og uro på arbejdspladsen end andre, men de vil også
have fokus på, hvordan de selv kan bidrage til et godt arbejdsklima.
De har fokus på mennesker omkring sig, og de vil gerne have gode relationer til
kolleger og andre omkring sig.
De er rummelige og er normalt tålmodige med andre og god til at lytte. De er gode til
at give plads til andre og tager gerne hensyn til omgivelserne, men de siger ikke
nødvendigvis ja til alt. De er ganske loyale især i forhold til andre, og de er formentlig
en vellidt kollega.

Kropssprog: Lyttende og rolige
De taler roligt, jævnt og afdæmpet – med lav volumen. De taler også langsomt for
ikke at støde andre. De spørger typisk mere end konstaterer og lytter mere end de
taler. De er indlevende lyttere og holder deres meninger mere for sig selv. De er
accepterende overfor andres meninger.
De er smilende og spejler andres mimik. De ser ikke andre direkte i øjnene i
længere tid ad gangen. Hvis armene krydses, er det for at slappe af. De læner sig
ofte tilbage og står med siden til den, de taler med (drejer sig lidt). De har krydsede
ben, men fremstår afslappet/åbne. De bevæger sig jævnt og roligt.

På en god dag

På en dårlig dag

Venlige, tålmodige, hjælpsomme,
samarbejdsvillige, giver plads til andre,
rolige, hensynsfulde, omsorgsfulde og
viser følelser. De skaber enighed og
harmoni, har mennesket i fokus, skaber
sammenhold og øger teamorienteringen.

Giver det en opgivende, afventende og
nærtagende tilgang. De kan være
ubeslutsomme og det kan være svært
at få et svar fra dem. De undgår
”kampe”, og kan være langsomme til
at beslutte sig.

Kender du typen?
Blå adfærd
”Ikke at have fuldkommen styr på tingene er det samme
som ikke at have styr på noget som helst”
Personer, som er markant blå er typisk mere introverte og eftertænksomme, de
er godt til at have øje for detaljer og de er gode til at sikre en høj kvalitet. De er
gode til at skabe system i tingene, har orden og struktur. Den blå farve
symboliserer tilbageholdenhed og kontrol.
Nøgleord: Eksakt, Struktureret, Disciplineret, Detaljeorienteret, Beskeden,
Forsigtig, Grundig, Hæfter sig ved detaljer, Korrekt, Kvalitetsbevidst, Logisk,
Metodisk, Omhyggelig, Omsorgsfuld, Reflekterende og Systematisk.

Vores blå urinstinkter
Vi mennesker har altid haft brug for at have kontrol over vores situation og
forsvare os selv, vores kære, vores ejendele eller vores holdninger. Som
udgangspunkt er det at forsvare og kontrollere en god og helt igennem nødvendig
mekanisme til at sikre overlevelse. Den gør os forsigtige over for ting eller
mennesker, vi ikke kender, hvilket besk1ytter os imod farer, uanset om det er fra
andre mennesker eller noget helt andet.
Den negative side af driften til at forsvare og kontrollere kan vise sig, når vi
udsættes for angreb på dem vi elsker, eller det som vi tror på. Eksempler på det
kan være noget så simpelt, som at vi forsvarer vores holdninger. Driften til at
forsvare hører til farven blå.
Personer, som er blå har tendens til at opretholde sig selv og andre. De dygtiggør
og specialiserer sig, og de foretrækker det kendte. De undgår derfor risici og er
gode til at holde sig til normer og regler. De er strukturerede og kan lide, at du
har styr på dine ting. De holder sig gerne i baggrunden og vil helst ikke forstyrres
unødigt. De spørger ind for at sikre sig, at du ikke snyder. De kræver, at du kan
levere konkrete og faktabaserede svar og træffer velovervejede og faktabaserede
beslutninger, som de er sikre på at kunne holde,

Drivet for grundighed og refleksion
Personer, som er markant blå kan have det svært med kritik af den faglige indsats,
som de har ydet. De ser analytisk på tingene og overvejer altid tingene grundigt.
De kan bedst lide at arbejde alene og uden støj.
De kan godt lide at dykke ned i tingene, men foretrækker at læse op på stoffet
fremfor at begive sig ud og undersøge ting, og de foretrækker kendte opgaver.
De kan godt lide et kendt og forudsigeligt miljø, hvor alle ved, hvad der forventes
af hinanden.
De er omhyggelige af natur. De ønsker at være præcis og korrekt, når de løser
opgaver. Når de får stillet en opgave, foretrækker de at være grundige med tingene,
og de foretrækker at løse en opgave korrekt end at løse flere opgaver på bekostning
af kvaliteten. Det kan i nogle tilfælde også betyde, at der kan gå uhensigtsmæssig
lang tid, før de føler, at de er klar til at aflevere en opgave.
De trives med og forsøger at overholde regler og normer, og er der forventninger
til dem, kan man også regne med, at de forsøger ihærdigt at leve op til dem.

Kropssprog: Formel og afventende
I deres kommunikation er de typisk mere tilbageholdende, stille og taler gerne i en
formel tone. Er fakta orienterede, eftertænksomme og analyserende. De deler sjældent
følelser og holder fokus på emnet og fakta.
De er typisk mere neutrale i deres ansigts-mimik og holder helst ikke for megeyt
øjenkontakt. De bevæger ikke arme, krop og ben så meget og sørger også for at have
en passende afstand når de taler med andre.

På en god dag

På en dårlig dag

Præcise, omhyggelige, systematiske, disciplinerede
og detaljeorienterede. De overvejer, er afdæmpede og
reflekterer over tingene. De er tilbageholdende,
skaber struktur, er vedholdende, sikrer procedurer,
tilfører ekspertise og har styr på detaljerne.

Er de urokkelige, omstændige,
skeptiske og afvisende, bekymrer
sig meget og så har de et lavt
fokus på relationer og ser ikke
efter nye muligheder.

Teorien bag typerne - hvad skal jeg vide?
Find ud af, hvordan de fire typer og farver hænger sammen. Vi anvender McAdams
intergrative perspektiv på personlighed. Orker du ikke teori? Det vigtigste er at
vide, at alle mennesker har alle farverne - men i mere eller mindre grad.

Personlighed: De
færreste kan lide at
blive sat i kasser.
Men vi er allesammen
på nogle måder som alle
andre, som visse
andre og som
ingen andre.

e-stimates fire farver/typer tager afsæt i
evolutionspsykologisk teori, som bygger på
præmissen om, at alle mennesker fra
naturens hånd er i besiddelse af fire genetisk
betingede egenskaber:
- Vi vil opnå noget (RØD)
- Vi stræber efter at opnå indsigt (GUL)
- Vi danner relationer (GRØN)
- Vi ønsker at kontrollere situationen,
forsvare os selv og vores nærmeste (BLÅ)

Teorien bag typerne - hvad skal jeg vide?
De fire grundlæggende egenskaber er dem, der sammen med vores evne til at træffe
bevidste og ubevidste beslutninger og valg, ligger til grund for vores handlinger.
De fire farver er med andre ord drivere for menneskelig adfærd.
Ud fra et evolutionsmæssigt perspektiv er vi som alle andre, fordi alle mennesker
tilhører arten; homo sabiens.

Personlighed er meget mere end at være introvert eller ekstrovert
Det er ikke nok kun at skelne mellem ekstroversion og introversion, fordi de to træk kun
er én af fem overordnede personlighedsdimensioner i Big Five teorien.
Din personlighed afspejles i stedet i kombinationen af scores på alle fem dimensioner og
deres underliggende facetter. Personlighed er med andre ord et kontinuum af træk, du
kan have mere eller mindre af.

Ud fra et trækteoretisk perspektiv er vi samtidig som visse andre, fordi vi med vores
unikke kombination af personlighedstræk vil møde nogle med samme
grundlæggende præferencer som os selv, og andre, som vi adskiller os markant fra.

Teorien bag typerne - hvad skal jeg vide?
Er vi så født med bestemte adfærdsmønstre og måder at tænke og
agere på, eller er det de erfaringer, vi gør gennem livet, som former
den, vi er?
Både og. Vi er født med dispositioner for, hvordan vores personliglighed vil udvikle
sig (arv), og i mødet med omverdenen bliver vi påvirket af de sociale kontekster vi
indgår i (miljø). Vi konstruerer også identitetsskabende livshistorier om os selv og
skaber meningsfuldesammenhænge i vores liv.

På den måde er vi på én og samme tid som ingen andre.

TAK fordi du læste med!

