
Att nyttja mina styrkor så att andras
styrkor kommer till sin rätt!



Plant



Monitor Evaluator

ME:s är logiska, omdömesgilla och fattar oftast rätt beslut



Coordinator

CO:s tydlig gör mål, verkar för beslutsfattande och involverar andra
på lämpligt sätt



Implementer

Implementers är disciplinerade, systematiska och älskar struktur!



Completer Finisher

CF:s är ängsliga personer som oroar sig över normer, detaljer. De slipar på
saker till de är perfekta.



Resource Investigator

RI:s är entusiastiska, nyfikna och söker efter nya möjligheter.



Shaper



Team Worker



Specialist



• Visa din profil
• Om du kan något

visa det
• Offra en teamroll vid 

behov
• Var bra exempel på

din rolltyp

Hantera din profil



Tips

• Plant - använd din kreativitet och bedöm inte dina egna idéer.
• Resource Investigator - skapa nya kontakter och resurser utanför

gruppen och svik inte gruppen genom att inte följa upp det du 
ordnat.

• Coordinator - använd ditt lugn för att skapa en auktorativ
stämning och dra med andra och undvik att ta åt dig äran för
teamets resultat.

• Shaper - sätt gärna igång saker och hys inte agg till någon eller
agera överlägset.

• Monitor - ge teamet väl avvägda åsikter om idéer och lösningar
och var inte så kritisk att du inte blir omtyckt



Tips
• Teamworker - försök främja en bra 

atmosfär i teamet genom att reflektera
över andra personers behov och ställ
dig inte på den mest dominanta
personens sida för att undvika konflikt.

• Implementer - upprätta system som
medför ordning och effektivitet och stå
inte i vägen för förändringar.

• Completer - höj nivån på allt du gör och
hjälp andra som inte är lika noggranna
att göra samma sak och låt inte din 
perfektion bli tvångsmässig. 

• Specialist - visa gärna din entusiasm för
ditt specialområde eller områden och
dränk inte människor i information om 
de ställt en enkel fråga.
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