RASP - Reactive Acting Social Proactive
Ett webbaserat testverktyg som på några minuter ger er en tydlig profil över möjligheter
och risker för den person som testas.

RASP kan användas för
-

Urval av kandidater
Utvecklingssamtal
Sammansättning av team/grupper
Karriärplanering

PROFILBESKRIVNINGAR
Personbedömningen består av en webbenkät som fylls i av den som ska testas och resultatet
är klart i samma sekund testet avslutas.
Administratören kan ta del av resultatet som presenteras som en lättläst profil med en
sammanfattande bild. Profiltypen förklaras tillsammans med möjligheter och risker för den
aktuella personligheten.
För de personer där profilen stämmer överens med önskad profil är nästa steg en intervju, av
er eller om ni vill ta hjälp av oss. Läs gärna mer om tilläggstjänster på vår webbsida.
För att underlätta förståelsen av våra profiler har vi tre exempel nedan. Efter varje profil följer
två sidor som förklarar profilens olika delar och hur den ska tolkas.

Förklaring av begreppet RASP
Reaktiv
Agerande
Social
Proaktiv

Tar tag i matchen när det händer någonting. Reagerar snabbt och effektivt men
utan framförhållning.
Doer med praktiskt konkret sinnelag och handlingskraft.
Intresserad av social samverkan.
Ligger i framkant av tanke- och känslomässiga processer. Visionär, offensiv.
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Konfidentiellt
Test utfört: 2017-05-12 (08:41:41)
Utskrivet: 2017-07-01 (15:50:14)

Profil för: Exempel Offensiv Säljare (ID: 12938)
Profiltyp:

Mycket specialiserad

Möjligheter
Positiv, Tillför energi
Kommunikativ
Ser möjligheter
Äventyrlig
Kreativ

Möjligheter
Självgående
Drivande
Handlingskraftig
Proaktiv

Möjligheter
Lugn
Tålmodig

Möjligheter
-

Profil:

Proaktiv-Social
Personlighet med stort nätverk, aktiv, förberedd, ofta lättsam och verbal. Kommunicerar brett för
att hitta nya lösningar. Aktiv sällskapsmänniska, positiv, utåtriktad teamspelare.

Som ledare:

Utåtriktad - Tillför energi - Underhållande - Positiv

Profilbild
Överst i mitten visas ett rutsystem med text på varje axel, Reaktiv, Agerande, Social och Proaktiv. Det finns
dessutom en symbol i varje hörn, en Smiley som symboliserar positiv attityd, en Blixt som symboliserar energi, en
Kugghjulshjärna som symboliserar tänkande och ett Timglas som symboliserar tålamod.
Möjligheter
Boxarna finns i storlek 1-5, där en stor box ger ett mer framträdande agerande. En mörkblå box har en större
betydelse än en ljusblå (om sådan finns). Boxar som är streckade har mindre betydelse för personens agerande.
Kan en profil förändras?
En framträdande egenskap (stor box) kan minskas med hjälp av olika typer av träning. En mindre framträdande
egenskap (liten box) är mycket svår att öka/förbättra.

© Novae Veritates AB. Alla rättigheter förbehålls.

Konfidentiellt
Test utfört: 2017-05-12 (08:41:41)
Utskrivet: 2017-07-01 (15:50:14)

Risker för ovanstående profil

PROAKTIV-SOCIAL

PROAKTIV-AGERANDE

REAKTIV-SOCIAL

REAKTIV-AGERANDE

(Exempel Offensiv Säljare / ID: 12938)

Hög

Medel

Låg

-

Oengagerad
Söker egen vinning

Pratmakare
Missbruk

Hög

Medel

Låg

-

Kan köra över folk
Kan få utbrott

Oförutsägbar

Hög

Medel

Låg

-

Energilös
Långsam

-

Hög

Medel

Låg

-

-

-

Risker
Riskerna är indelade i samma fyra grupper som möjligheterna. Riskerna kan vara hög, medel eller låg, dvs. graden
av sannolikhet att personen har just den risken.
Ett framträdande agerande (möjlighet) kan följas av risker eftersom de tenderar att gå till överdrift. En mycket
liten box (möjlighet) ger en hög risk eftersom personen sannolikt agerar i motsatt riktning.

© Novae Veritates AB. Alla rättigheter förbehålls.

PROFIL NUMMER 1 – Säljare
Detta är idealprofilen för en offensiv säljare.
Överst i mitten ser ni ett rutsystem med text på varje axel, Reaktiv, Agerande, Social och
Proaktiv. Det finns dessutom en symbol i varje hörn, en Smiley som symboliserar positiv
attityd, en Blixt som symboliserar energi, en Kugghjulshjärna som symboliserar tänkande och
ett Timglas som symboliserar tålamod.
Möjligheter
I denna profil ser ni att den största och djupast färgade rutan befinner sig mellan ”Social” och
”Proaktiv” och pekar mot Smileyn.
Indikationerna på detta är att personen i fråga har en bra förmåga att kommunicera med
personer i sin omvärld, tillför energi, har positiv attityd, är drivande och ligger i framkant av
händelseförloppen. Detta är en mycket specialiserad och tydlig profil.
Nedanför profilbilden finns en kortfattad beskrivning av den här personligheten under
rubriken: Proaktiv-Social.
Varje profil innehåller indikationer på både möjligheter och risker. Vid respektive ruta i
profilbilden finns tillhörande möjligheter för denna profil. Större ruta ger fler möjligheter och
mindre ruta ger färre möjligheter.
Som ledare
Under den sammanfattande profiltexten finns dessutom en ledarskapsprofil där vi har angett
några nyckelord hos en ledare med den här profilen.
Risker
Här visas riskerna för profilen. De finns i Hög, Medel och Låg. I den här profilen finns det
ingen Hög risk. Däremot finns det både Medel och Låg risk.
I den efterföljande intervjun finns möjlighet att gå närmare in på och bedöma relationen
mellan Möjligheter och Risker, på samma sätt som man bedömer utstrålning, eventuell
konsultmässighet, stil och beteende i stort.
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Konfidentiellt
Test utfört: 2017-06-01 (15:54:38)
Utskrivet: 2017-07-01 (15:54:38)

Profil för: Exempel IT-utvecklare (ID: 11938)
Profiltyp:

Mycket specialiserad

Möjligheter
-

Möjligheter
Självgående
Drivande
Handlingskraftig
Proaktiv
Aktiv

Möjligheter
Lugn
Tålmodig

Möjligheter
Analytisk
Problemlösare
Seriös
Eftertänksam

Profil:

Proaktiv-Agerande
Handlingskraftig personlighet som agerar med eftertanke i framkant av händelseförloppen. Har
ofta kreativa lösningar. Temperamentsfull drivande, snabb och framåt personlighet.

Som ledare:

Pådrivande - Resultatinriktad - Intensiv - Offensiv - Konkret

Profilbild
Överst i mitten visas ett rutsystem med text på varje axel, Reaktiv, Agerande, Social och Proaktiv. Det finns
dessutom en symbol i varje hörn, en Smiley som symboliserar positiv attityd, en Blixt som symboliserar energi, en
Kugghjulshjärna som symboliserar tänkande och ett Timglas som symboliserar tålamod.
Möjligheter
Boxarna finns i storlek 1-5, där en stor box ger ett mer framträdande agerande. En mörkblå box har en större
betydelse än en ljusblå (om sådan finns). Boxar som är streckade har mindre betydelse för personens agerande.
Kan en profil förändras?
En framträdande egenskap (stor box) kan minskas med hjälp av olika typer av träning. En mindre framträdande
egenskap (liten box) är mycket svår att öka/förbättra.
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Konfidentiellt
Test utfört: 2017-06-01 (15:54:38)
Utskrivet: 2017-07-01 (15:54:38)

Risker för ovanstående profil

PROAKTIV-SOCIAL

PROAKTIV-AGERANDE

REAKTIV-SOCIAL

REAKTIV-AGERANDE

(Exempel IT-utvecklare / ID: 11938)

Hög

Medel

Låg

Osocial
Kontrollbehov
Drar sig undan

-

-

Hög

Medel

Låg

-

Kan köra över folk
Kan få utbrott

Oförutsägbar
Kan sprida oro

Hög

Medel

Låg

-

Energilös
Långsam

-

Hög

Medel

Låg

-

Håller inne med information
Hemlighetsfull

Tjurig

Risker
Riskerna är indelade i samma fyra grupper som möjligheterna. Riskerna kan vara hög, medel eller låg, dvs. graden
av sannolikhet att personen har just den risken.
Ett framträdande agerande (möjlighet) kan följas av risker eftersom de tenderar att gå till överdrift. En mycket
liten box (möjlighet) ger en hög risk eftersom personen sannolikt agerar i motsatt riktning.

© Novae Veritates AB. Alla rättigheter förbehålls.

PROFIL NUMMER 2 – IT-utvecklare
Detta är idealprofilen för en handlingskraftig IT-utvecklare.
Överst i mitten ser ni ett rutsystem med text på varje axel, Reaktiv, Agerande, Social och
Proaktiv. Det finns dessutom en symbol i varje hörn, en Smiley som symboliserar positiv
attityd, en Blixt som symboliserar energi, en Kugghjulshjärna som symboliserar tänkande och
ett Timglas som symboliserar tålamod.
Möjligheter
I föreliggande profil ser ni att den största och djupast färgade rutan befinner sig mellan
”Proaktiv” och ”Agerande” och pekar mot Blixten.
Detta indikerar att personligheten har mycket energi, är drivande, har bra framförhållning och
arbetar självständigt, vilket är en lämplig profil för en handlingskraftig it-tekniker. Detta är en
mycket specialiserad och tydlig profil.
Nedanför profilbilden finns en kortfattad beskrivning av den här personligheten under
rubriken: Proaktiv-Agerande.
Varje profil innehåller indikationer på både möjligheter och risker. Vid respektive ruta i
profilbilden finns tillhörande möjligheter för denna profil. Större ruta ger fler möjligheter och
mindre ruta ger färre möjligheter.
Som ledare
Under den sammanfattande profiltexten finns dessutom en ledarskapsprofil där vi har angett
några nyckelord hos en ledare med den här profilen.
Risker
Här visas riskerna för profilen. De finns i Hög, Medel och Låg. I den här profilen finns det
både Hög, Medel och Låg risk.
I den efterföljande intervjun finns möjlighet att gå närmare in på och bedöma relationen
mellan Möjligheter och Risker, på samma sätt som man bedömer utstrålning, eventuell
konsultmässighet, stil och beteende i stort.
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Konfidentiellt
Test utfört: 2017-06-15 (11:12:22)
Utskrivet: 2017-07-01 (15:48:11)

Profil för: Exempel Ledare (ID: 12964)
Profiltyp:

Mångsidig

Möjligheter
Positiv, Tillför energi
Kommunikativ

Möjligheter
Självgående
Drivande
Handlingskraftig

Möjligheter
Lugn
Tålmodig

Möjligheter
Analytisk
Problemlösare

Profil:

RASP
En person med stor bredd i sina personliga egenskaper och med hög situationsanpassning.
Besluten kan styras av situationen snarare än den personliga uppfattningen.

Som ledare:

Framförhållande - Energisk - Varsam - Händelseorienterad - Agerar - Doer - Interagerar Sällskaplig

Profilbild
Överst i mitten visas ett rutsystem med text på varje axel, Reaktiv, Agerande, Social och Proaktiv. Det finns
dessutom en symbol i varje hörn, en Smiley som symboliserar positiv attityd, en Blixt som symboliserar energi, en
Kugghjulshjärna som symboliserar tänkande och ett Timglas som symboliserar tålamod.
Möjligheter
Boxarna finns i storlek 1-5, där en stor box ger ett mer framträdande agerande. En mörkblå box har en större
betydelse än en ljusblå (om sådan finns). Boxar som är streckade har mindre betydelse för personens agerande.
Kan en profil förändras?
En framträdande egenskap (stor box) kan minskas med hjälp av olika typer av träning. En mindre framträdande
egenskap (liten box) är mycket svår att öka/förbättra.

© Novae Veritates AB. Alla rättigheter förbehålls.

Konfidentiellt
Test utfört: 2017-06-15 (11:12:22)
Utskrivet: 2017-07-01 (15:48:11)

Risker för ovanstående profil

PROAKTIV-SOCIAL

PROAKTIV-AGERANDE

REAKTIV-SOCIAL

REAKTIV-AGERANDE

(Exempel Ledare / ID: 12964)

Hög

Medel

Låg

-

Oengagerad
Söker egen vinning

-

Hög

Medel

Låg

-

Kan köra över folk
Kan få utbrott

Oförutsägbar

Hög

Medel

Låg

-

Energilös
Långsam

-

Hög

Medel

Låg

-

Håller inne med information
Hemlighetsfull

-

Risker
Riskerna är indelade i samma fyra grupper som möjligheterna. Riskerna kan vara hög, medel eller låg, dvs. graden
av sannolikhet att personen har just den risken.
Ett framträdande agerande (möjlighet) kan följas av risker eftersom de tenderar att gå till överdrift. En mycket
liten box (möjlighet) ger en hög risk eftersom personen sannolikt agerar i motsatt riktning.
Generella risker för denna profil
Hög risk: Inkonsekvent - Situationsstyrd - Tvekande - Har svårt att prioritera
En mångsidig person gör fler saker och utsätter sig för fler risker. Eftersom en del av personens agerande är
motstridigt får denna profil konstant höga risker.
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PROFIL NUMMER 3 – Ledare
Detta är idealprofilen för en ledare.
Överst i mitten ser ni ett rutsystem med text på varje axel, Reaktiv, Agerande, Social och
Proaktiv. Det finns dessutom en symbol i varje hörn, en Smiley som symboliserar positiv
attityd, en Blixt som symboliserar energi, en Kugghjulshjärna som symboliserar tänkande och
ett Timglas som symboliserar tålamod.
Möjligheter
I föreliggande profil ser ni att tre av rutorna i rutsystemet är lika stora. Detta indikerar att
personligheten är mångfacetterad och har tillgång till olika lösningsstrategier. Likväl är rutan
mellan ”Social” och ”Proaktiv” djupare färgad. Detta innebär att en person med en mångsidig
profil kan inneha en positiv attityd och kan bidra med energi till organisationen.
Denna profil är mångsidig och den kallar vi RASP eftersom den innehåller ingredienser från
alla axlarna, Reaktiv, Agerande, Social och Proaktiv.
Varje profil innehåller indikationer på både möjligheter och risker. Vid respektive ruta i
profilbilden finns tillhörande möjligheter för denna profil. Större ruta ger fler möjligheter och
mindre ruta ger färre möjligheter.
Som ledare
Under den sammanfattande profiltexten finns dessutom en ledarskapsprofil där vi har angett
några nyckelord hos en ledare med den här profilen.
Risker
Här visas riskerna för profilen. De finns i Hög, Medel och Låg. I föreliggande profil finns det
både Hög, Medel och Låg risk.
I den efterföljande intervjun finns möjlighet att gå närmare in på och bedöma relationen
mellan Möjligheter och Risker, på samma sätt som man bedömer utstrålning, ledarstil,
eventuell konsultmässighet, stil och beteende i stort.
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