
Orden i parentes är VIA:s översättning

OMDÖME & KRITISKT 
TÄNKANDE 
(Omdömesförmåga, 
kritiskt tänkande & 
öppenhet)

Du trivs när du har 
möjlighet att se idéer, 
saker och ting från flera 
håll. Du motiveras av när 
du har möjlighet att se 
alternativa förklaringar till 
samma situation eller sak. 
Du kan lätt ta rollen 
"som djävulens advokat" 
eller ändrar åsikt när du 
fått mer bevis för ett 
alternativ.

ÖDMJUKHET & 
ANSPRÅKSLÖSHET 
(Ödmjukhet & 
anspråkslöshet)

Du trivs med att vara 
ödmjuk över dina 
prestationer, det du 
levererar. Du är som mest 
motiverad när du inte 
behöver framhäva dig själv 
och när du har frithet att 
utföra dina uppgifter. Du 
har det som bäst i miljöer 
där resultatet talar för sig 
själv.

ENERGI & ENTUSIASM 
(Iver, entusiasm & energi)

Du känner ofta energi och 
entusiasm när du kastar 
dig över en uppgift. Du 
mår bäst i miljöer där du 
drivs av passion och 
begeistring. dina bästa 
dagar är dagar, där 
framgång firas och 
stämningen är hög. 

MENING & TRO  
(Andlighet, mening och 
tro)

Du trivs när du i agerar i 
linje med dina värderingar 
och din tro. Du motiveras 
av när dina handlingar har 
ett samband med en högre 
mening. Du trivs i miljöer, 
där du får agera engligt din 
tro, religiös, andlig eller tro 
på något högre väsen.

FÖRNUFT & 
NOGGRANNHET 
(Förnuft, varsamhet & 
eftertänksamhet)

Du trivs när du gör 
förnuftiga och väl 
övervägda beslut. Du mår 
bra i miljöer där du kan 
överväga dina beslut, att 
de inte genomförs för att 
dina känslor eller impulser 
styr. Dina bästa stunder är 
stunder där fokus är på 
långtidsutbyte.

SOCIAL INTELLIGENS 
(Social intelligens)

Du motiveras av 
situationer där du uppnår 
insikt, om dig själv och 
andra och där denna insikt 
hjälper dig och andra 
vidare. Du har lätt för att 
känna av en situation och 
hur andra mår. Dina bästa 
stunder är när du har 
möjlighet att motivera 
andra människor.

HUMOR & GLÄDJE 
(Humor & lekfullhet)

Du trivs när du sprider 
glädje, underhåller andra, 
ler och skojar för att skapa 
kontakt mellan dig och  
andra människor. Du mår 
bra i spontana situationer, 
där din eller andras humor 
kan lyfta en allvarlig 
situation.

KREATIVITET  
(Kreativitet, 
uppfinningsrikedom & 
originalitet)

Du trivs när du hittar 
nya sätt att göra saker på. 
Du motiveras när du har 
möjlighet att använda all 
din kompetens och 
förmåga till att skapa nya 
metoder, där de 
befintliga är otillräckliga.  
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MOD  
(Tapperhet och mod)

Du motiveras av att göra 
det rätta trots motstånd 
från andra. Du trivs, när 
du uttrycker din mening 
klart, även när den är 
mindre populär eller 
motsatt till andras. Du 
har det bra i miljöer som 
kännetecknas av en hög 
grad av ärlighet och 
uppriktighet. När du 
känner dig som starkast, 
möter och övervinner du 
utmaningar.  

LÄRANDE & UTVECKLING
(Kärlek till lärande & 
kunskapstörst) 

Du trivs när du har 
möjlighet att lära nytt, inte 
för att du måste, utan för 
att du vill och har lust till 
det. Du motiveras när du 
ägnar dig åt ny kunskap 
och använder den. Du har 
dina bästa stunder när du 
upplever en märkbar 
utveckling hos dig själv 
och i de miljöer du vistas i.

NYFIKENHET  
(Nyfikenhet och intresse 
för omvärlden)

Du trivs med omväxling, 
förnyelse och mångfald. 
Du motiveras av 
möjligheten att utforska 
olika vägar till ett mål. Dina 
bästa dagar är dagar fyllda 
av variation, där du har 
frihet att undersöka och 
utforska. 

NÄRHET & KÄRLEK
(Förmåga att ge och ta 
emot kärlek)

Du trivs, när du har 
möjlighet att knyta nära 
band med människor 
omkring dig. Du 
uppskattar när du får 
hjälpa andra och du mår 
bra i miljöer där du har, 
och ingår i nära 
relationer.

OPTIMISM & HOPP 
(Hopp, optimism och 
framtidstro)

Du motiveras av positiva 
mål inför framtiden och 
värdesätter möjligheten att 
få dela med dig till andra 
med denna positivitet. Du 
trvis bra i hoppfulla 
miljöer. I dina bästa 
stunder ser du tillsammans 
med andra in i framtiden 
och skapar planer för hur 
du når ditt mål.

UPPSKATTNING
(Uppskattning av skönhet 
& storhet)

Du trivs, när du är omgiven 
av vackra saker, skönhet, 
eller fantastiska 
prestationer. Du motiveras, 
när du har tid till att 
värdesätta det du upplever. 
Det gäller särskilt när du 
har möjlighet att tala med 
andra om de saker du 
lägger märke till. Du har 
det bra i miljöer där man 
värdesätter skönhet och 
skicklighet.

PERSPEKTIV  
(Perspektiv & visdom)

Du trivs, när du har 
möjlighet att ge råd till 
andra och det hjälper dem. 
Du motiveras av att se och 
skapa sammanhang för dig 
själv och andra. I dina bästa 
stunder hjälper du andra 
att se betydelsen och 
mening i det de gör.

RÄTTVISA 
(Rättvisa)

Du trivs, när alla människor 
får en ärlig chans. Du har 
det bra i miljöer där etik 
och moral prioriteras högt. 
Dina bästa stunder är 
stunder där du medverkar 
till att det tas rimliga och 
rättvisa beslut.
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SJÄLVKONTROLL 
(Sjävkontroll & 
självbehärskning)

Du motiveras av att uppnå 
mål och gillar att skapa 
tydlighet och processer 
vilket leder till klarhet över 
vad som måste göras. Du 
trivs med tydlig styrning 
och struktur. Dina bästa 
stunder är stunder där du 
och andra omkring dig 
fokuserar på det som är 
viktigast, arbetar målriktat 
och fokuserat.

LEDARSKAP 
(Ledarskap)

Du motiveras av att 
inspirera och påverka 
andra människor. Du trivs, 
när du har anvsar för 
uppgifter som involverar 
andra. Du mår bra, när du 
leder människor mot ett 
gemensamt mål, och du 
ser till att få en bra 
stämning i gruppen. Dina 
bästa stunder är de då du 
har möjlighet att engagera 
och motivera andra 
människor. 

TACKSAMHET 
(Tacksamhet) 

Du uppskattar de bra 
sakerna som händer dig och 
andra. Du uppskattar andra 
människors vänlighet. Du 
motiveras av att tala om 
det som fungerar. Du vill 
ofta uttrycka din 
tacksamhet till andra. Du 
har det bra i sammanhang 
där fokus är på det som är 
bra.

TEAMWORK  
(Samarbete & laganda)

Du känner ett stort ansvar 
för de grupper som du ingår 
i. Det är viktigt för dig att
skapa lojalitet och laganda. 
Du motiveras av 
gemensamma mål snarare 
än individuella mål. Du mår 
bra när du känner 
gemenskap i vardagen. Dina 
bästa stunder är stunder då 
ni i gruppen är fokuserad på 
en gemensam utmaning.

FÖRLÅTELSE  
(Förlåtelse & 
barmhärtighet)

Du gläds åt möjligheten att 
förlåta. Du trivs när du 
skapar en positiv lösning 
med människor du inte 
håller med. Du mår bra när 
du eller andra inser att det 
är OK att misslyckas. Dina 
bästa stunder är stunder då 
du eller någon annan 
stryker ett streck över det 
förflutna och ser framåt.

TROVÄRDIGHET 
(Ärlighet, autenticitet & 
genuinitet)

Du trivs när du visar vem 
du är och tar ansvar för 
dina tankar, känslor och 
handlingar. Du engagerar 
dig till hundra procent i de 
arbetsuppgifter som 
överensstämmer med dina 
värderingar och styrkor.

VÄNLIGHET
(Vänlighet & generositet)

Du trivs när du gör något 
bra för andra. Även om det 
inte återgäldas. Du 
motiveras av möjligheten 
där du får visa omsorg. Du  
upplever en inre glädje av 
att visa intresse för andra 
människor. Dina bästa 
stunder är stunder då du 
har möjlighet att hjälpa 
andra människor.

UTHÅLLIGHET 
(Ihärdighet, arbetssamhet 
& uthållighet)

Du är stolt över att få 
projekt och uppgifter klar i 
tid. Du trivs när du avslutar 
det du påbörjat, trots 
motstånd och utmaningar. 
Du motiveras av mål som 
kräver din fulla energi och 
uppmärksamhet.




