
  

 
Hur få mångfald att fungera – även  virtuellt? 
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Cards kan användas på många flera sätt t ex 
vid rekrytering, då kan man beskriva hur 
personligheten bör vara för att någon ska 
sköta ett jobb på ett bra sätt. Med mera… 
 
Kortleken i Cards skiljer sig från andra 
liknande kortlekar, genom att den är baserad 
på en personlighetsteori. Det leder till att 
det blir många fördelar - särskilt förstås för 
de som redan använder HumanGuide® 

• resultatet blir mera nyanserat och 
därmed mera användbart, genom att 
teorin bygger på åtta 
grunddimensioner i stället för t ex 
fyra (DISC) eller fem 
(femfaktormodellen) 

• alla korten fokuserar bara på styrkor 
– inte brister, vilket ger en mer 
konstruktiv stämning, när man 
genomför TeamPlay. Baksidorna på 
varje egenskaps framsida vet man ju 
via teorin, så de behöver man inte 
förstärka ytterligare… 

• man får på köpet en bra grund för 
personlig utveckling 

 
Mera information 
www.humanguide.com 

Mångfald i team ger bäst resultat enligt 
forskningen, men fungerar inte alltid... Ett skäl 
är att människor har svårt att hantera 
olikheter. Det kan till och med leda till 
konflikter… Ett annat skäl är att man har för 
låg tillit till varandra, som minskar 
öppenheten, vilket går ut över prestationen... 
Finns det något stöd för att förbättra? 
 
Jo, med HumanGuide Cards kan man komma 
långt på kort tid – ca 2 tim. Cards består av en 
kortlek, som bygger på ett personlighetstest 
och webbappen cards.humanguide.se, som ger 
ett bra stöd på många sätt. Cards är tvåspråkig 
– svenska och engelska 
 
Cards används för teambildning och 
teamutveckling genom övningen TeamPlay. 
Syftet är att teamets medlemmar lär känna 
varandra på ett positivt sätt. Som bonus blir 
det en bra träning i att ge och få feedback. 
 
TeamPlay kan användas av 2 upp till 6 
deltagare. Om man är fler deltagare, så får man 
dela upp sig i mer än ett team. När man har 
använt alla korten i TeamPlay, så görs en 
registrering i appen för att se varje deltagares 
motivationsprofil (drivkrafterna). Det här är 
även ett mycket bra sätt för onboarding av nya 
medlemmar i ett team. 


