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VAD ÄR FYRARUMMAREN?

• En psykologisk teori om vad som sker med människor och organisationer i 
förändring

• Två skilda livsförhållningssätt – att se på sig själv, andra och samhället 

• Upphovsman Claes Janssen, psykolog, forskare och författare

• Verktyg

• Teorin och modellen konstrueras av deltagarna 



BESVARA VARJE FRÅGA MED ETT JA ELLER ETT 
NEJ

1. Upplever du ibland, utan något särskild skäl, en stark känsla av overklighet?

2. Kloka människor i dag protesterar mot samhället, istället för att anpassa sig till det.    Är detta 
din uppfattning?

3. Känner du ibland som om du bar mask, gick förklädd - som om du var en annan än  den du 
föreställer?

4. Har du en känsla av att en normal människas liv i vår kultur i själva verket är absurt?

5. Uppfattar du dig själv som en outsider?

6. Brukar du komma ihåg dina drömmar?

7. Om någon frågade dig vad ditt liv gått ut på, vad ledmotivet för dig har varit, skulle    du då 
kunna svara något i stil med detta; ett sökande efter sanning eller ett sökande efter frihet 
(själva känslan av frihet, en förhöjd livskänsla)?



RITA UPP NEDANSTÅENDE FYRFÄLTARE PÅ ETT 
BLANKT PAPPER 

JA +JA +NEJ +NEJ +

NEJ - NEJ - JA -JA -



FÖRESTÄLL DIG EN PERSON SOM SVARAT NEJ PÅ 
ALLA FRÅGORNA

• Hur tänker du om den personen? Vad kan 
vara framträdande drag? Sånt som 
tillgångar och starka sidor, sånt som 
driver personen framåt i livet.

• Sånt som hen uppskattar hos sig själv 
och sånt som personen får positiv 
återkoppling på från andra?

• Ange sådana drag med nyckelord – skriv 
i det övre vänstra fältet markerat med 
NEJ+

• Fortsätt nu att tänka på samma person som 
svarat NEJ på alla sju frågorna

• Vad skulle kunna vara den personens 
baksidor? Sådant som kan uppfattas som 
brister, svagheter och 
tillkortakommanden? 

• Sånt som kan vara tillbakahållande och som 
personen kan vara mindre tillfreds med hos 
sig själv, och få mindre uppskattande 
återkoppling på från andra. 

• Skriv in sådana nyckelord i fältet NEJ-



FÖRESTÄLL DIG EN PERSON SOM
SVARAT JA PÅ ALLA FRÅGORNA

• Vad tänker du om en person; vad skulle 
kunna vara den personens baksidor? 
Sådant som kan uppfattas som brister, 
svagheter och tillkortakommanden? 

• Sånt som kan vara tillbakahållande och 
som personen kan vara mindre tillfreds med 
hos sig själv, och få mindre uppskattande 
återkoppling på från andra. 

• Skriv in nyckelorden i det nedre högra 
fältet markerat med JA-

• Fortsätt nu att tänka på samma person som 
svarat JA på alla sju frågorna

• Hur tänker du om den personen? Vad kan 
vara framträdande drag i form av tillgångar 
och starka sidor, sånt som driver personen 
framåt i livet.

• Sånt som hen uppskattar hos sig själv och 
sånt som personen får positiv återkoppling 
på från andra?

• Skriv in sådana nyckelord i fältet JA+



VÄND DIG TILL GRANNEN

• Berätta för varandra vilka ord ni har skrivit i de olika fälten Börja i JA+ 
och gå motsols 

• Inspirera gärna varandra till fler nyckelord





SITUATIONER OCH SOCIALA SAMMANHANG

1. Dra dig nu enskilt till minnes situationer och sociala sammanhang  som du 
själv varit i och präglats av….

2. Hur kändes det att vara där och då i den situationen eller sammanhanget? 

3. Skriv ord för dina känslor och upplevelser 

4. Upprepa detta för de olika fyra fälten 

5. Vänd dig sedan till grannen igen och berätta för varandra
 -  ni behöver inte vara överens





NÖJDHET INSPIRATION
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STÖDJA SIG SJÄLV OCH ANDRA TILL ÖKAD NÖJDHET OCH 
INSPIRATION LIKSOM ATT HANTERA CENSUR OCH FÖRVIRRING 

SÅ ATT MAN INTE FASTNAR DÄR!



”En dag på stranden”

– Tomas Ledin

Nöjdhetens rum



”Öppna din himmel på glänt
låt mig dö en stund

tillsammans med dig
ett paradis!

där kunde vi leva på sätt och vis
som Adam och Eva en stund.

Öppna ditt fönster på glänt
låt mig andas ut

för när jag kom fram
till mitt paradis!

så ville jag leva på annat vis
än Adam och Eva till slut”

– Ted Gärdestad

Självcensur (omedveten)



Självcensur (medveten)
”… Jag röstar inte längre i valet

Jag är Melodifestivalen
Jag är dom som går in i väggen

Jag är dom som går genom rutan
Jag bor i den största staden

Jag skänker pengar till Rädda barnen
Och min dator är full av bilder

Som aldrig borde tagits
Ah

Alla för alla och en för en
Alla för alla och en för en

Ah
Alla för alla och en för en

Så börjar vi om igen”
– Kent





”Jag ville också glida bort och suddas ut
Jag ljög vackert för mej själv precis som du

Lika rädd för denna rädsla utan ro
Men mellan månen och mitt fönster, finns en bro.”

– Peter LeMarc

Förvirring (före nollpunkten)



”Jag är handen mot stängslet
Jag är spring i benen

Jag är den siste kvar på jorden
Men kärlek är alltid mitt svar

För jag är ingenting
Utan er

Jag är ingenting
Utan er

Och ser du lågorna på vattnet och visst är det vackert
I reflektionerna på vågorna och jag i natten

Jag är besatt, jag måste veta att det blir nånting
Var är jag”

– Magnus Ekelund (med Jakob Hellman)

Förvirring (nollpunkten)



”När vi gräver guld i USA”
(vår bild av de som söker inspiration i form av delaktighet, gemenskap, etc.)

– GES

eller

”One music, one rhythm, one feeling, one love.
One leader, one voice, one moment, one song.

One dream, one hope, one faith, one love.
Together we conquer our planet with DANCE!

When we dance we want the music loud.
We give heaven and hell.

You know it's the only way for you.
Let your senses guide you through.”

– Maja Ivarsson (The Sounds)

Inspiration





Förvirring eller inspiration?



Nåt fel är det, eller...





Diagnoser?





Lite perspektiv!

I princip samma hjärna som för 100.000 år sedan.

Bara varit bofasta i 15.000 år.
(Faktum är att forskning visar, att vi blivit lite dummare och klenare sedan dess.)

Levde i mycket mindre grupper fram till för 100 år sedan.

Barn lämnade ensamma i grupp bara i 50 år.

”Kommunikationssamhället” bara 20 år.



”En mental eller psykiatrisk störning är en 
psykologisk term för ett mentalt eller 

beteendemässigt mönster eller avvikelse som 
orsakar ångest eller funktionshinder, och som ej 

är mentalt eller socialt normativ ...”

Ohälsa leder till diagnos



”En mental eller psykiatrisk störning är en 
psykologisk term för ett mentalt eller 

beteendemässigt mönster eller avvikelse som 
orsakar ångest eller funktionshinder, och som ej 

är mentalt eller socialt normativ ...”



”En mental eller psykiatrisk störning är en 
psykologisk term för ett mentalt eller 

beteendemässigt mönster eller avvikelse som 
orsakar ångest eller funktionshinder, och som ej 

är mentalt eller socialt normativ ...”



Socialt normativ ...

Intelligens
Impulsivitet

Fokuseringsförmåga
Kreativitet

Noggrannhet
Energisk

mm.

Grundtrötthet
Koncentrationsförmåga

mm



Mentala och beteendemässiga avvikelser 
som ej är socialt normativa …

=

Ej socialt normativa
personligheter

?



C G Jung





INTP = AS ?

INTP profil

● Tycker om att ostört kunna koncentrera 
sig på komplex, logisk tankeverksamhet.

● Möjlighet att ostört få gå på djupet med 
sina intressen.

● Bryr sig inte särskilt mycket om 
mellanmänskliga eller emotionella 
aspekter av ledarskapet.

Kan vinna på att:

● Lära känna andra människor bättre, 
även på det personliga planet.

● Bemöda sig med att kommunicera på ett 
tydligare och enklare sätt.

Aspergers syndrom - kriterier

● Kvalitativt nedsatt förmåga att 
interagera socialt. Till exempel brist 
på att spontant vilja dela glädje, 
intressen eller aktiviteter med 
andra.

● Begränsade, repetitiva och 
stereotypa mönster i beteende, 
intressen och aktiviteter. T ex. 
omfattande fixering vid ett eller 
flera stereotypa och begränsade 
intressen som är abnorma i 
intensitet eller fokusering.



8 PREFERENSER

Extravert
Får energi från den
yttre världen

Introvert
Får energi från den
inre världen

E I

Sinnesförnimmelse
Arbetar med välkända fakta

Intuition
Letar efter möjligheter
och sammanhang

S N

Tanke
Baserar beslut på opersonlig
analys och logik

Känsla
Baserar beslut på
personliga värderingar

T F

Bedömning
Föredrar en planerad, 
ordningsam livsstil

Perception
Föredrar en flexibel,
spontan livsstil

J P

Energi

Perception

Bedömning

Livsstil



VILKEN ÄR BÄST? VARFÖR?



FRÅGEBATTERI JTI

Energidimensionen

• Vad ger dig energi? Vilka sammanhang?

• Vad tar din energi? Vilka sammanhang?

Perceptionsdimensionen

• Hur föredrar du att ta in information?

• Genom fakta, konkreta detaljer, steg för steg (S)

• Genom att få en bild av målet, en helhetsbild, genom teorier (N)

Bedömningsdimensionen

• Vad är viktigt för dig när du fattar beslut?

Livsstilsdimensionen

• Hur föredrar du att leva ditt liv? J vill kunna planera, pricka av, ha tydlighet med 
start och mål – tidsplan och struktur. P vill vakna på morgonen och ha ett oskrivet 
blad framför sig. Där finns plats för spontanitet, flexibilitet och frihet.



ALLMÄNNA JTI-FRÅGOR

• Hur ser en riktigt bra dag på jobbet ut enligt dig?

• Och dess motsats?

• Vilken typ av människor irriterar dig (eventuellt)?

• Vilka är dina starka sidor?

• Vilken är dina svaga sidor? 

• Hur tror du att du upplevs av din omgivning? Be om exempel från vardagen!

• Aha-upplevelser? 

• Trivs du på jobbet? När trivs du inte?

• Vad intresserar dig? 

• Vad motiverar dig?

• Vad tröttar ut dig? 

• Din relation till dina kollegor?

• Din relation till din chef? (dig då )



SAMSPEL I GRUPPER

JTI bidrar i den bästa av världar till ökad förståelse, acceptans av 
olikheter, bättre resursutnyttjande och konfliktlösning i en 
grupputvecklingsprocess. Ge en bild av gruppen som helhet och svara 
på frågor som:
Vilka är mina särskilda kompetenser och vad väljer jag att 
uppmärksamma?
Vilka områden försummar gruppen oftast?
Vad ska gruppen därför vara mer medveten om och få stöd med?
Vilka olika roller innehar gruppens deltagare och vad bidrar de typiskt 
med? 



… PERSONERNA

ISTJ
Kontrollanten

ISFJ
Beskyddaren

INFJ
Rådgivaren

INTJ
Utvecklaren

ISTP
Hantverkaren

ISFP 
Kompositören

INFP
Terapeuten

INTP 
Arkitekten

ESTP 
Promotorn

ESFP
Artisten

ENFP 
Mästaren

ENTP
Uppfinnaren

ESTJ
Övervakaren

ESFJ 
Försörjaren

ENFJ
Läraren

ENTJ
Ledaren





Utanförskap

ADHD/ADD – kognitivt utanförskap
(koncentration, hyperaktiv eller somnar...)

Asperger – socialt utanförskap
(avvikande beteende = utstötning/mobbning)

Ofta båda



 ”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska 

fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov.”

– ur Läroplanen



Normering i skola ...



Det börjar nästan alltid i skolan







Behoven

ADHD/ADD

Mer fysisk aktivitet 

Lektioner anpassade till 
energinivå. Alltid.

Mindre klasser, mer struktur

Kortare men intensivare 
lektioner (15 min inte 45min)

Anpassad läroplan för att 
skapa intresse/inspiration

Asperger

Skapa intresse istället för 
att döda. Kräver extremt 
anpassad läroplan. (matte 
för 9:or, samtidigt som 
svenska för 3:or.)

Ej socialt tvång. Barn är 
omogna och ofta elaka.

Mindre klasser mer 
struktur



Om det inte funkar ...



För att överleva ...







Många mår dåligt

och inte är det gratis ...









73% … hmm...





Socialstyrelsen om ADHD

”Vanliga symtom är ökad stresskänslighet, sömnsvårigheter, 
ätstörningar, pendlande energitillgång och humörsvängningar. 

Samsjuklighet med annan psykisk sjukdom/ohälsa (ex. ångest) är 
vanlig. Begränsningarna påverkar individernas 

anpassningsförmåga i olika miljöer (på fritiden, i hemmet, på 
arbetsplatsen, studier) vilket kan ge ett livslångt behov av 

återkommande stöd i vardagsliv och arbete.”



”Vanliga symtom är ökad stresskänslighet, sömnsvårigheter, 
ätstörningar, pendlande energitillgång och humörsvängningar. 

Samsjuklighet med annan psykisk sjukdom/ohälsa (ex. ångest) är 
vanlig. Begränsningarna påverkar individernas 

anpassningsförmåga i olika miljöer (på fritiden, i hemmet, på 
arbetsplatsen, studier) vilket kan ge ett livslångt behov av 

återkommande stöd i vardagsliv och arbete.”



Pendlande energitillgång gör att individerna har begränsad 
anpassningsförmåga i olika miljöer (på fritiden, i hemmet, på 

arbetsplatsen, studier) vilket kan ge ett livslångt behov av 
återkommande stöd i vardagsliv och arbete. Vanliga symtom är 

ökad stresskänslighet, sömnsvårigheter, ätstörningar och 
humörsvängningar. Samsjuklighet med annan psykisk 

sjukdom/ohälsa (ex. ångest) är vanlig.

egentligen såhär...



Antingen:

Att överprestera eller bli utslagen

Inspiration eller förvirring

(mittemellan finns inte)



Men vad innebär skillnaden?



Rätt miljö                Fel miljö













Vad behövs i framtiden ...

Al Gore



Outnyttjade resurser ...



Realism och slutsats

1
Självbild, självkänsla och självförtroende 
ofta mycket begränsade (ibland obefintlig)

2
Behöver terapi och coaching … men inte i form av anpassning till normativitet

3
För ”Outsiders”: anpassning = förvirring (inte inspiration & inte nöjdhet)

4
Arbetsuppgifter och arbetssituation anpassade till intresse och energinivå är 

avgörande för prestation.
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