
 McQuaig Ordöverblick® 
 
NAMN:  DATUM:  
 
DETTA ÄR INTE ETT PROV.  DET FINNS INGA "RÄTTA" ELLER "FELAKTIGA" SVAR. 
 DET FÖRSTA ORDET DU TÄNKER PÅ ÄR FÖRMODLIGEN DET BÄSTA. 
 Det tar normalt ca 15 minuter att fylla i båda sidorna. 
 VAR GOD LÄS OCH FÖLJ ANVISNINGARNA  NOGGRANT. 
I var och en av de följande fyra ordsgrupperna ska Du 
klassa varje ord antingen A, B, C eller D enligt den 
uppfattning andra människor har om Dig. 
 
När Du gör detta ska Du beakta Din egen uppfattning 
om vad Dina affärskollegor, Din chef, Dina 
underordnade och Dina vänner tycker om Dig. 

Efter ordet, som närmast beskriver andra människors 
uppfattning om Dig, sätter Du ett A.  Efter det ord, 
som Du anser vara den näst bästa beskrivningen av 
hur andra människor ser Dig, sätter Du ett B. 
Efter det tredje beskrivande ordet sätter Du ett C och 
efter det ord, som Du tycker sämst beskriver vad 
andra människor anser om Dig, sätter Du ett D.

 viljestark                

 fylld av entusiasm                

 pålitlig                

 lättpåverkad                

 givmild                

 utöva tryck                

 umgängesvan                

 måttlig                

 konservativ                 

 flexibel                 

 stridsanda                 

 gladlynt                 

 omtyckt av andra                

 metodisk                

 eftergiven                

 orubblig                

 handlingsmänniska                

 talför                

 fattad                

 perfektionist                

 lyder order                 

 pressar på för att få resultat                 

 underhållande                 

 rutinmänniska                 

 trogen                

 systematisk                

 ledare                

 gemytlig                

 trovärd                 

 lugn                 

 misstänksam                 

 obönhörlig                 

 få saker att hända                 

 lätt att bli god vän med                 

 pålitlig                 

 foglig                 

 godhjärtad                

 företagsam                

 fascinerande                

 ståndaktig                

 oföränderlig                 

 förtroende för andra                 

 kan slåss för sin sak                 

 påverkar andra                 

 ledig talare                

 obesvärad                

 vänligt omdöme om andra                

 initiativrik                

 mycket ambitiös                

 förekommande                

 gladlynt                

 följer reglerna                

 noggrann                

 djärv                

 livlig                

 trofast  

vilsam               

 försiktig                

 segervilja                

 tycker om människor                

 motiverar andra                 

 stabil                 

 tacksam                 

 oförfärad                 

 orädd                

 vänskapsfull                

 förutsägbar                

 hängiven                

 tacksam                

 envis                

 utåtriktad                

 maklig                

 oberörd                

 uppskattande                

 individualist                

 personlighet                

 umgås med folk                

 lätt tillfredsställd                

 hjälpsam                

 ta befälet                

 opportunist                 

 uttrycksfull                 

 frigjord                 

 trogen anhängare 

 
                 När Du har avslutat klassningen v.g. vänd bladet. 
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Sida 2 
 
  
 
 
 Fyll i den här sidan separat.  Hänvisa inte till första sidan. 
 
 Var god läs och följ anvisningarna noggrant. 
 
 I var och en av de följande fyra ordsgrupperna ska Du klassa varje ord antingen A, B, C eller D 
 enligt din egen beskrivning av vad Du verkligen är för sorts människa. 
 
 
 orädd                

 vänskapsfull                

 förutsägbar                

 hängiven                

 godhjärtad                

 företagsam                

 fascinerande                

 ståndaktig                

 oberörd                

 uppskattande                

 individualist                

 personlighet                

 ledig talare                

 obesvärad                

 vänligt omdöme om andra                

 initiativrik                

 mycket ambitiös                

 förekommande                

 gladlynt                

 följer reglerna                

 tacksam                

 envis                

 utåtriktad                

 maklig                

 vilsam                

 försiktig                

 segervilja                

 tycker om människor                

 

 omtyckt av andra                

 metodisk                

 eftergiven                

 orubblig                

 viljestark                

 fylld av entusiasm                

 pålitlig                

 lättpåverkad                

 noggrann                

 djärv                

 livlig                

 trofast                

 trogen                

 systematisk                

 ledare                

 gemytlig                

 umgås med folk                

 lätt tillfredsställd                

 hjälpsam                

 ta befälet                

 handlingsmänniska                

 talför                

 fattad                

 perfektionist                

 givmild                

 utöva tryck                

 umgängesvan                

 måttlig                

 

 oföränderlig                 

 förtroende för andra                 

 kan slåss för sin sak                 

 påverkar andra                 

 trovärd                 

 lugn                 

 misstänksam                 

 obönhörlig                 

 opportunist                 

 uttrycksfull                 

 frigjord                 

 trogen anhängare                 

 lyder order                 

 pressar på för att få resultat                 

 underhållande                 

 rutinmänniska                 

 konservativ                 

 flexibel                 

 stridsanda                 

 gladlynt                 

 motiverar andra                 

 stabil                 

 tacksam                 

 oförfärad                 

 få saker att hända                 

 lätt att bli god vän med                 

 pålitlig                 

 foglig                
  

TACK SKA DU HA.  
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