
  
 
 
 
 

MØNSTER 1/D PIONER 
 
Sterke sider 

 
+ Selvsikker 
+ Liker å konkurrere 
+ Liker å lede 
+ Tar sjanser 
+ Selvstendig 
+ Kan ta avgjørelser 
+ Oppnår raske resultater 
+ Løser problemer 
+ Utnytter muligheter 
+ Liker store utfordringer 
+ Gir instrukser 
+ Holder andre ansvarlig for det de gjør 

 

Farer 
 

- For rask 
- Oppfatter ikke andres følelser 
- For mye fokus på å oppnå egne resultater 
- Rastløs (spesielt i gruppeaktiviteter) 
- Stiller for høye krav (mot andre) 
- Utålmodig 
- Lytter ikke aktivt (har sin egen agenda) 
- Individualistisk 
- For direkte 

 

Motiverende Omstendigheter 
 

MO      Frihet fra restriktive regler og konvensjoner  
MO     Ha kontroll (ikke være kontrollert av andre)  
MO     Finne nye løsninger 
MO     Frihet til å kunne ta egne avgjørelser 
MO Stor aksjonsradius (være involvert i mange ting samtidig) 
MO Utfordrende og kreative oppgaver 
MO Muligheter for karriereutvikling 
MO Resultater som gir prestisje  
MO Utfordringer 

 

Strategier for å øke effektiviteten 
 

v Lytte uten å avbryte 
v Vise empati og forståelse 
v Samarbeide ved å involvere andre i større grad 
v Kvalitetskontroll for detaljene 

 



  
 
 
 
 
 
MØNSTER. 12/DI  PLOGSPISS 

 

Sterke sider  

+ Veldig overbevisende 

+ Vet hva han/hun vil og skaper det rette klimaet for å kunne formidle det 

+ Skiller seg ut i mengden 

+ Sterk påvirkningskraft 

+ Optimistisk, ser mulighetene 

+ Får lett kontakt 

+ Utvikler fritt og selvstendig 

+ Setter høyt arbeidstempo 

+ Styrer selvstendig og tar initiativ 

+ Kombinerer det hensiktsmessige med det kreative 

+ Selvsikker 

+ Har de store linjene for øye 

+ Integrerer aktiviteter 

 
Farer 

 
- Overdrive 

- Impulsivitet 

- Utålmodig overfor kollegaer som trenger mer tid 

- Ikke lytte aktivt 

- Bruke andre til upopulære oppgaver 

- Presse personlige visjoner på andre 

- For lite oppmerksom på detaljer 

- Bli aggressiv under press 

- For pragmatisk 

- Ta over 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Ingen detaljer 

MO Handlingsfrihet 

MO Varierende oppgaver 

MO Ikke ha ansvar over for lang tid 

MO Konkurransesituasjoner 

MO Unike oppgaver 

MO Mye plass 

MO Eventyr 

MO Lede andre i store prosjekter 

MO Viktige posisjoner 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

v Objektive prosedyrer for å ta avgjørelser 

v Kvalitetskontroll (særlig når det gjelder detaljer) 

v Lytte aktivt – stille gode spørsmål 

v Følge opp og bli holdt ansvarlig 

 



  
 
 
 
 
 
MØNSTER  13/DS  ANFØRER 
 
Sterke sider  

+ En gjører 
+ Selvsikker 
+ Formulerer egne meninger med stor overbevisning 
+ Stor ansvarsfølelse overfor eget arbeid 
+ Energisk 
+ Jobber meget effektivt 
+ Fokuserer på å oppnå konkrete resultater 
+ Ivrig 
+ Projektledelse 
+ God teamleder 
+ Avslører overfladisk tenkning 

 
Farer 

 
- Vanskelig for å godta andres mål 
- Overvurdere egne muligheter 
- For mye fokus på egne prosjekter – ser ikke helheten 
- Ikke strategisk nok 
- Vanskelig for å delegere oppgaver til andre 
- Forsømme små ritualer som er viktige for andre 
- Kan bli for direkte og taktløs under press 

 

Motiverende Omstendigheter 
 

MO Prosjekter 
MO Tydelige mål 
MO Forutsigbare utfordringer MO
 Frihet innenfor visse rammer 
MO Lede et team 
MO Mulighet for å vise bestemthet 
MO Være i stand til å løse praktiske problemer 
MO Konkrete oppgaver 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 
v Bli åpen for andre tolkningsmuligheter 
v Tydelige handlinger med andre 
v Villighet til å løse problemer raskt for å oppnå langfristige resultater 
v Hjelp fra personer som tenker mer strategisk 
 



  
 
 
 
 
 
MØNSTER  14/DK  OPPFINNER 
 
Sterke sider  

+ Praktisk tilnærmingsmåte 
+ Uavhengig 
+ Ser hva som kommer til å skje 
+ Strategisk 
+ Ser langt fram 
+ Gjennomfører solide forandringer 
+ Analytisk 
+ Veldig dyktig i å utvikle konsepter 
+ Tenker og handler raskt, tenker gjennom alle mulighetener 
+ Ønsker tydelige resultater 
+ Setter i gang og utvikler 
+ Forbereder grundig 

 
Farer 

 
- Konsentrere seg om èn oppgave på bekostning av andre ting 
- For grundig 
- Tendens til å bekymre seg 
- Kritisere andre på en ufølsom måte 
- Tendens til å gi andre lite anerkjennelse for deres arbeid 
- Tenker for fort (tar ikke andre med i deres tankeprosesser) 
- Slappe for lite av (vil komme i mål) 
- Vanskelig for å bli ferdig (ser alltid forbedringsmuligheter) 
- Bruke for mye tid til å komme til en endelig avgjørelse (vil ta hensyn til alt) 

 

Motiverende Omstendigheter 
 

MO Være i stand til å jobbe alene (selvstendig ansatt – ha sin egen bedrift) 
MO Frihet til å forske og finne ut av ting 
MO Frihet til å ta avgjørelser 
MO Mulighet for å bidra med unike resultater 
MO Mulighet for å ha stor innflytelse 
MO Eventyr med et mål 
MO Mulighet for å kunne utvikle og forbedre noe 
MO Nok tid til å gjøre ting på en ordentlig måte 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 
v Kommunisere på en taktfull måte og lytte med empati v
 Effektivt teamarbeid 
v Ta raskere avgjørelser 
v Bygge en positiv atmosfære når han/hun leder et team 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 2/I ENTERTAINER 
Sterke sider 

 
+ Optimistisk 
+ Nyter livet 
+ Får lett kontakt 
+ Gir ofte ros 
+ Er raus i å gi råd og dele materiell og suksess med andre 
+ Fleksibel 
+ Entusiastisk 
+ Er meget godt likt og i stand til å overbevise andre 
+ Godt utviklede sosiale evner, oppmuntrer andre til å meddele seg 
+ Inkluderer; legger ikke press på andre 
+ Velformulert 
+ Kommuniserer følsomt 

 

Farer 
 

- Impulsiv 
- Kan bli uorganisert (kaotisk) 
- Snakker noen ganger uten å tenke seg om 
- Ha vanskelig for å planlegge tiden 
- Skyte ut over målet 
- Konkludere for raskt 
- Ikke nøye nok 
- Ikke følge opp til siste trinn 
- For opptatt av bisaker 
- Snakke for mye 
- For selvsikker 

 

Motiverende Omstendigheter 
 

MO Frihet fra detaljer 
MO Forandring og variasjon 
MO Nye og bedre muligheter 
MO Være i sentrum for oppmerksomheten 
MO Offentlig anerkjennelse og positiv tilbakemelding 
MO Tid til å nyte livet 
MO Ingen betingelser eller tydelige betingelser 
MO En funksjon hvor han/hun kan videreformidle informasjon 
MO Mulighet for å kunne vise frem talenter og evner 

 
Strategier for å øke effektiviteten 

 
v Forbedre høyst nødvendige lytteevner 
v Tillate at andre holder på med sitt 
v Passe på tidsaspektet 
v Holde løfter (skrive dem ned) 
v Prioritere 
v Følge opp og fullføre en oppgave 
v Snakke bestemt og direkte 

 



  
 
 
 
 

MØNSTER 21/ID OVERBEVISER 
 

Sterke sider 
 

+ Fanger andres oppmerksomhet 
+ Åpen 
+ Entusiastisk 
+ Positiv innstilling 
+ Kommuniserer godt 
+ Selvsikker 
+ En bra selger 
+ Vet hvordan man bygger langsiktige kundeforhold 
+ Får til en avtale 
+ Delegerer uten problemer 
+ Fleksibel 
+ Optimistisk 

 
Farer 

 
- Overvurdere sin egen evne til å kunne endre andres væremåte 
- Impulsiv 
- For selvsikker 
- Ikke lytte aktivt 
- Fokusere for mye på ens egne ting 
- Unngå nødvendige rutiner 
- Ikke fullføre visse prosjekter 
- Ikke ta hensyn til detaljene 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO     Handlingsfrihet 
MO     Ha mye folk rundt seg  
MO     Tenke i nye baner 
MO     Dynamiske omgivelser  
MO     Offentlig anerkjennelse  
MO     Ingen detaljer 
MO     Fri fra andres kontroll 
MO Varierende oppgaver og kontakter 
MO Ikke ha ansvar over for lang tid  
MO Unike oppgaver 
MO      Eventyr 
MO Mulighet for å vise frem sine evner 

 
Strategier for å øke effektiviteten 

 
v Rasjonere kreftene 
v Vite når en skal slutte med å overbevise andre 
v Objektiv analyse 
v Lytte aktivt 
v Tillate at andre setter ord på sine innvendinger 
 



  
 
 
 
 
MØNSTER 23/IS INTEGRATOR 
Sterke sider 

 
+ Tydelig og involvert 
+ Får kontakt med andre 
+ Skaper en god atmosfære (andre føler seg “hjemme”) 
+ Viser mye oppmerksomhet mot andre 
+ Ser andre på en optimistisk måte 
+ Har mange venner, men også dype vennskap 
+ Bygger broer mellom enkeltpersoner og team 
+ Meddeler seg til andre 
+ Involverer andre i avgjørelsesprosesser 
+ Skaper harmoni 
+ Søker å finne en balanse mellom personenes ønsker og arbeidskravene 

 
+ Er god til å hjelpe andre med sine personlige problemer 

 
Farer 

 
- Være for tolerant 
- Ikke konfrontere andre 
- Tie still (ikke gi uttrykk for ens egne meninger) 
- Ta oppgave rettet kritikk personlig 
- Bli for emosjonell; ikke saklig 
- Ubestemt 
- For indirekte og “uklar” 
- Unngå konflikter 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Offentlig anerkjennelse av evner og tiltak 
MO Sosial verdsetting (høre til en egen gruppe) 
MO Tid med og for andre 
MO Vennlig og uformell i samvær med hverandre 
MO Lojalitet 
MO Jobbe for felles mål / interesse 
MO Motta coaching og støtte 
MO Gruppeaktiviteter 
MO Mulighet for å komme med forslag 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 
v Realistisk tidsplanlegging 
v Ta initiativ til å fullføre oppgaver 
v Kommunisere på en mer direkte måte 
v Konfrontere når det er nødvendig 
v Definere egne prioriteringer 

 



  
 
 
 
 

MØNSTER 24/IK STRATEGISK PLANLEGGER 
Sterke sider 

 
+ Intuitiv i forhold til mennesker, informasjon og omgivelser 
+ Kreativ tenkemåte 
+ Tar hensyn 
+ Forutser problemer og planlegger deretter 
+ Oppfinnsom i å finne praktiske løsninger 
+ Improviserer og får ting til å skje 
+ Gir overbevisende grunner for kursforandringer 
+ Evaluerer hendelser og mennesker på en kritisk måte 
+ I stand til å utvikle en detaljert handlingsplan 
+ Bruker direkte metoder for å oppnå resultater 
+ Åpen for nye og spennende ideer 

 
Farer 

 
- Rastløshet 
- Kritisk, kynisk, for direkte 
- Veldig ambisiøs når det gjelder høy kvalitet: nekte å gi seg 
- Forsømme rutineoppgaver 
- Bruke forsinkelsestaktikker når en mangler informasjon 
- Ingen realistiske kontrollsystemer 
- Ha vanskelig for å motta kritikk 
- Usikkerhet (høye krav og selvkritikk) 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Rom for nye, kreative ideer 
MO Jobbe sammen med andre i nettverksutviklinger 
MO Praktiske mål 
MO Kreative hobbyer 
MO Vise egne, spesielle talenter og unike evner 
MO Uvanlige prestasjoner 
MO Mulighet for å designe og utvikle 
MO Mulighet for å analysere problemer og finne deres årsaker 
MO Påvirke andre med nye produkter og ideer 

 
Strategier for å øke effektiviteten 

 
v Slappe mer av i forhold til normer  
v Ikke ville gjøre alt på én gang 
v Ikke prøve å overgå seg selv 
v Avslutte prosjekter når et godt resultat er nådd 
v Gjøre også nødvendig rutinearbeid 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 3/S STABILISATOR 
 

Sterke sider 
 

+ Gjennomtenkt 
+ Moderat, holder et konstant tempo 
+ Tilpasser seg 
+ Viser tålmodighet 
+ Høy ansvarsbevissthet 
+ Moderat 
+ Pragmatisk 
+ Jobber i team 
+ Trofast 
+ Lojal 
+ Hjelpsom 
+ Gir akt på viktige detaljer 
+ Utvikler harmoniske relasjoner 

 
Farer 

 
- Unngå konflikter; ha vanskelig for å konfrontere andre 
- Ha vanskelig for å delegere oppgaver 
- Ikke kunne si “nei” 
- Legge skjul på og undervurdere personlige egenskaper 
- Skjule personlige drømmer og ambisjoner 
- Takle forandringer veldig dårlig og motarbeide dem 
- Vente på at andre skal få ting til å skje 
- Sette for høye krav til seg selv (påta seg for mye) 
- Gi for fort opp 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Ha sin egen arbeidsplass  
MO Fastsatte og tydelige grenser 
MO Tydelig oppgave- / jobb-beskrivelse  
MO Rutiner; forutsigbarhet, regelmessighet 
MO En ting om gangen (konsentrasjon) 
MO Harmoni, tydelige og gode relasjoner, enhet 
MO Langtidstrygghet 
MO Strukturert planlegging 
MO Identifisering med en gruppe (et lite team) 
MO Anerkjennelse for gjennomføring av jobben/oppgaven 

 
Strategier for å øke effektiviteten 

 
v Dele ideer med andre 
v Bygge selvtillit ved hjelp av tilbakemelding (be om det) 
v Bruke tidsbesparende metoder (selv om det vil innebære forandringer)  
v Være åpen for forandring 
v Snakke tydeligere i en gruppe 

 



  
 
 
 
 

MØNSTER 31/SD SPESIALIST 
Sterke sider 

 

+ Lytter kritisk etter praktiske anvendingsmuligheter 
+ Grundig og våken 
+ Kombinerer ulike fakta for å utvikle nye metoder 
+ Stor ansvarsfølelse overfor eget arbeid 
+ Vil gjøre alt selv 
+ Energisk 
+ Jobber meget effektivt 
+ Fokusert på å fullføre konkrete prosjekter 
+ Kommuniserer direkte og konsist 
+ Ivrig 
+ Stiller skarpsindige spørsmål 
+ Pragmatisk leder 
+ Planlegger oppgaver 

 
Farer 

 
- Ha vanskelig for å stole på emosjonelle mennesker 
- Være kald 
- Vanskelig for å overta mål fra andre 
- Fokusere på egne prosjekter og glemme det store bildet 
- Glemme strategiske mål 
- Arbeide for hardt og for lenge 
- Vanskelig for å takle intuitive ting 
- Holde for mye arbeid for seg selv 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Mulighet for videre utvikling av kunnskap 
MO Arbeide sammen i et team av kollegaer mot de samme målene 
MO Tydelige og praktiske mål 
MO Utfordringer som er kontrollerbare 
MO Strukturerte omgivelser 
MO Teamlederskap 
MO Målbare oppgaver 
MO Løse praktiske problemer 
MO Konkrete oppgaver 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 
v Mindre “enten-eller” - tenkning 
v Tydelig oppgaveprioritering 
v Vise fleksibilitet og villighet til å revurdere strategier 
v Bruke illustrasjoner for å beskrive ideer 
v Kommunisere mer taktfullt og overbevisende 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 32/SI HJELPER 
Sterke sider 

 

+ Støttende - bestemt 
+ En oppmerksom lytter 
+ Skaper en atmosfære av velvillighet 
+ Vennlig, forståelsesfull 
+ Hjelpsom, særlig når det gjelder praktiske ting 
+ Tar andres meninger på alvor 
+ Gjennomfører ting på en effektiv måte 
+ Tar etter fremgangsrike kollegaer 
+ Varm 
+ Tålmodig 
+ Setter pris på andre 
+ Organiserer 
+ Sjekker viktige detaljer 

 
Farer 

 
- For myk 
- Ubestemmelig under press, unnvikende 
- Gi for mye etter overfor sterke meninger 
- Ofre sin egen tid for andre (kan føre til overbelastning) 
- Inngå kompromisser for fredens skyld 
- Unngå konflikter 
- Ikke fleksibel nok til å tilpasse seg nye prosedyrer 
- Unngå risikoer 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Konkrete situasjoner som krever praktisk assistanse 
MO Oppriktig verdsetting 
MO     Selvoppofrelse 
MO Lojalitet 
MO Tydelig jobb-beskrivelse 
MO Identifisering med en gruppe 
MO Minimum av konflikter 
MO Få anerkjennelse for eget bidrag 
MO Trygghet 
MO Harmoni 
MO Konkrete prosedyrer 

 
Strategier for å øke effektiviteten 

 
v Si et tydelig “nei” i rett tid 
v Ta initiativ til å løse problemer  
v Ha større selvsikkerhet 
v Søke nye utfordringer 
v Vise større fleksibilitet ved nye prosedyrer 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 34/SK DIPLOMAT 
Sterke sider 

 

+ Stiller spørsmål 

+ Oppnår kompromisser 

+ Faglig dyktighet 

+ Planlegger før han/hun gir et løfte 

+ Stødig arbeidstempo og -metode 

+ En trofast medarbeider som en kan stole på 

+ Er nøye på å fullføre en oppgave 

+ Sterk utpreget pliktfølelse 

+ Ansvarlig 

+ Forutsigbar 

+ Lytter til alle parter når han/hun møter mellommenneskelige problemer 

+ I stand til å lytte på en kritisk og bestemt måte 

+ Kontrollert; fokuserer på prosessen 

 
Farer 

 
- Bli pessimistisk 

- Skape en følelse av ubehag i mennesker med andre synspunkter 

- For konvensjonell 

- Holde fast på strenge prosedyrer 

- Legge seg under andre mennesker i autoritetsposisjoner på negativ måte 

- Være for treg eller holde igjen 

- Allergisk mot kritikk 

- I all hemmelighet lage egne planer 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Tydelige arbeidsmetoder og -områder 

MO Fullføre oppgaver på en bra og korrekt måte 

MO Ha nok tid til å sikre kvaliteten i relasjoner og oppgaver 

MO Bli spurt til råds 

MO Tydelig definerte arbeidsomgivelser 

MO Ingen fiendskap – mulighet for å arbeide uforstyrret 

MO Forutsigbare omgivelser og standardprosedyrer  

MO Detaljert jobbeskrivelse 

MO Mulighet for å sette tidsfrister som ikke skaper for mye press 

 
Strategier for å øke effektiviteten 

 
v Gi åpent uttrykk for egne bekymringer 

v Evne til å ta imot kritikk fra andre 

v Være åpen for forandring 

v Formulere mål 

v Gi tidligere uttrykk for egne meninger (f.eks. første inntrykk eller tilbakemelding) 

 



  
 
 
 
 
 
MØNSTER. 4/K  PERFEKSJONIST 
 
Sterke sider  

+ Nøyaktig 
+ Systematisk 
+ Fokusert på å innhente informasjon 
+ Tålmodig i å finne informasjon 
+ Kritisk tenker 
+ Selvdisiplinert 
+ Detaljert 
+ Logisk tilnærmingsmåte; analytisk 
+ Definerer og avklarer 
+ Fokuserer på regler og normer 
+ Intuitiv i forhold til informasjon 
+ Kvalitetsbevisst 

 
Farer 

 
- Være sta og arrogant 
- Ubestemmelighet 
- Bli for bekymret under press 
- Pessimistisk 
- Ha vanskelig for å innrømme feil 
- For treg; avventende 
- Tilskuer (mangler sponanitet) 
- Ikke ville delegere (andre gjør ikke en god nok jobb) 
- For kritisk mot seg selv og andre 
- Overfølsom mot kritikk, særlig når det gjelder jobbens kvalitet 
- Ikke fleksibel når forandringer kreves 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Ha nok tid til å sikre god kvalitet 
MO Klare forventninger; regler og normer MO
 Få anerkjennelse for profesjonelt arbeid 
MO Fri adgang til nok informasjon 
MO Jobbe uten forstyrrelser 
MO Presisjonsarbeid 
MO Rolige omgivelser 
MO Mulighet for å kunne konsentere seg om én oppgave om gangen 
MO Stille “hvorfor”-spørsmål og finne årsaker 
MO Kunne bidra med noe unikt 
MO Reservert og formell atmosfære 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 
V Være åpen om seg selv (vise følelser) 
v Dele erkjennelser og meninger offentlig (ikke være for selvkritisk) 
v Respektere andre også når de tilsynelatende har mye mindre kunnskap 
v Anerkjenne feil og ikke alltid ta det så tungt 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 41/KD KONSTRUKTØR 
Sterke sider 

 

+ Belyser alle sider ved en sak 
+ Avklarer problemstillinger 
+ Forenkler prosesser 
+ Ordlegger seg med tydelighet 
+ Gir detaljerte forklaringer 
+ Fokuserer på langsiktig virkning 
+ Fokuserer på up to date - informasjon 
+ Analytisk 
+ Dyktig i å utvikle konsepter 
+ Bruker et bevisst arbeidstempo 
+ Sløser ikke bort energi 
+ Utvikler praktiske ideer 
+ Forbereder grundig 

 
Farer 

 
- Konsentrere seg om en oppgave på bekostning av en annen 
- Trekke seg unna ved konflikter 
- Ha vanskelig for å avslutte prosjekter 
- Raskt ute med å kritisere andre uten å gi dem en ny sjanse 
- Vise lite anerkjennelse for andres prestasjoner 
- Gi mer informasjon enn nødvendig 
- Bruke urimelig mye tid for å ta store avgjørelser 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Arbeide uavhengig (alene) 
MO Ha mulighet for å teste nytten av ideer 
MO Ha tid for seg selv 
MO Mulighet for å oppnå bemerkelsesverdige resultater 
MO Mulighet for å være innovativ 
MO Bygge videre på andres fundament 
MO Disiplin 
MO Mulighet for å skape noe nytt, forbedre 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 

v Kommunisere taktfullt og lytte med empati 
v Effektivt teamarbeid 
v Forbedre evnen til å ta avgjørelser 
v Bygge en positiv atmosfære 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 42/KI BEDØMMER 
Sterke sider 

 

+ Vennlig, taktfull og behagelig 
+ Opptrer på en akseptabel og forventet måte 
+ Analytisk og systematisk tilnærmingsmåte 
+ Prioriterer 
+ Oppfinnsom når det gjelder å finne praktiske løsninger 
+ I stand til å utvikle en detaljert handlingsplan 
+ Bruker direkte metoder for å oppnå resultater 
+ Involverer andre for å nå mål 
+ Intuitiv i forhold til mennesker, informasjon og omgivelser 
+ Kreativ tenkemåte 
+ Setter høye mål 
+ Forventer belønning 
+ Forutsier resultatet (forventer) 

 

Farer 

- Være nådeløs i kritikken mot andre 
- Kynisk 
- Bli utålmodig med andre i avsluttende planleggingsfaser 
- Ikke vite hva en vil 
- Utrygghet 
- Vanskelig for å takle motstand 
- Urealistiske tidsfrister 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Rom for nye, kreative ideer 
MO Arbeide sammen med andre på nye utviklingsprosjekter 
MO Holde på med flere prosjekter samtidig 
MO Praktiske mål 
MO Oppnå noe av verdi og kvalitet 
MO Nøyaktighet og kunnskap 
MO Løse problemer som hindrer fremdriften 
MO Være i stand til å sammenligne produkter og ideer 
MO Ha nok informasjon 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 

v Slappe mer av; senke farten litt; ikke gjøre alt på én gang v 
v La andre få lov til å ta egne avgjørelser 
v Avslutte en oppgave når et godt resultat er nådd 
v Være mindre nådeløs i ens vurdering av andre; akseptere dem slik de er 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 43/KS KRITISK TENKER 
Sterke sider 

 

+ Kontrollert (prosessorientert) 
+ Grundig 
+ Faglig dyktig 
+ Forstandig og fornuftig 
+ Sterkt utpreget rettferdighetssans 
+ Systematisk og nøyaktig 
+ Vil oppnå optimal kvalitet 
+ Ansvarsfølelse 
+ Er vel gjennomtenkt i det han sier 
+ Ansvarlig 
+ Detaljert 
+ Lytter til alle parter i en sak 
+ Leder andre fram til et kompromiss 
+ Lytter bra, på en kritisk og en tydelig måte 

 
Farer 

 
- Ubestemmelig (analysere for mye) 
- For konvensjonell (ingen fornying – bare utvikle gamle ideer) 
- Strenge prosedyrer (byråkratisk) 
- Avventende; for treg 
- Mer interessert i fakta enn i mennesker 
- Nesten aldri utfordre autoriteter 
- Overfølsom 
- Bli lett skuffet – forvente for mye av seg selv og andre 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Tydelige forventninger; oppgaver; kvalitetsnormer 
MO Kunne bidra med noe unikt 
MO Nok tid til å sikre god kvalitet, særlig når det gjelder oppgaven, men også relasjonene 
MO Bli bedt om en jobb 
MO     Tydelig definerte arbeidsomgivelser  
MO     Ingen motstand – ingen forstyrrelser  
MO     Systemer 
MO     Tydelige oppgaver og beskrivelser 
MO     Mulighet for å legge fram underbyggende materiell eller bevis 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 
v Høyere selvrespekt 
v Være åpen med det som foregår på innsiden 
v Nyte livet mer 
v Be om mer tilbakemelding fra andre for å få den nødvendige klarheten v
 Formulere mål 

 



  
 
 
 
 

MØNSTER 123/DIS ADMINISTRATOR 
Sterke sider 

 

+ Kommuniserer bra med et stort spekter av mennesketyper 
+ Villig til å lytte 
+ Forhandler meget bra 
+ Godtar kompromisser 
+ Stiller gode spørsmål 
+ Tenker gjennom før han/hun snakker 
+ Holder realistiske tidsfrister 
+ Utvikler nye løsninger 
+ Allsidig 

 
Farer 

 
- Nøle med å ta avgjørelser når det er fare for uenighet 
- For selvkritisk ved nye prosjekter 
- Ikke godta mennesker med tradisjonelle/konvensjonelle arbeidsmetoder 
- Ikke nøyaktig nok 
- For uavhengig 

 

Motiverende Omstendigheter 
 

MO God atmosfære 
MO Nye ideer 
MO Vennskapelige rivaliteter 
MO Bestemthet 
MO Resultater 
MO Tilhørighetsfølelse 
MO Svømme mot strømmen 
MO Oppnå fordeler 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 
v Godta mennesker med tradisjonelle tilnærmingsmåter 
v Ikke gå i forsvarsstilling når det stilles spørsmål ved resultatene 
v Samarbeide med mennesker som har et øye for nøyaktighet 
v Åpne for diskusjoner for å få klarhet i uklare situasjoner 

 



  
 
 
 
 

MØNSTER 124/DIK FORHANDLER 
Sterke sider 

 

+ Forvandler håpløse situasjoner til håpefulle 
+ Tester ut ideer og velger de beste 
+ Integrerer ideer i eksisterende metoder 
+ Forestillingsevner 
+ Utholdende 
+ Nøyaktig 
+ Leverer praktiske og målbare metoder for å kunne evaluere prestasjoner 
+ Fokuserer på direkte resultater 
+ Utstråler ro og fred 
+ Tilegner seg nye ferdigheter 
+ Gir gamle ting et nytt utseende 

 
Farer 

 
- Unngå rutiner 
- Forsinke planen når andre ikke tar hånd om detaljene 
- Gi lange og unødvendige forklaringer 
- For individuell 
- Ha vanskelig for å ta imot fra andre 
- Ha vanskelig for å fullføre oppgaver 

 

Motiverende Omstendigheter 
 

MO Nye oppgaver 
MO Ulike måter å oppnå målet 
MO Mulighet for å utvikle metaforer og symboler 
MO Oppnådde resultater 
MO Individualisme 
MO Anvende nye erkjennelser 
MO Skape motiverende og stimulerende omgivelser 
MO Frihet til å utprøve ulike tilnærmingsmåter 

 

Stategier for å øke effektiviteten 
 

v Være nøye med å følge opp detaljene 
v Bringe ulike mennesketyper sammen v
 Anerkjenne erfarne fagfolk 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 134/DSK DESIGNER 
Sterke sider 

 

+ Selvdisiplin 
+ Objektiv, skaper troverdighet i uoversiktlige situasjoner 
+ Analytisk 
+ Løser komplekse problemer 
+ Holder seg til regler og avtaler (et løfte er et løfte) 
+ Fast realitetsforankring 
+ Holder ut i det han/hun ønsker å oppnå 
+ Reservert 
+ Rolig 
+ Metodisk 
+ Gjør vanskelige eller ubehagelige oppgaver for andre 
+ Jobber ofte alene 

 
Farer 

 
- Sta og veldig overbevist om eget syn 
- Ikke stole på andre 
- Undertrykke følelser 
- Lett for å bli bitter 
- Anse ens egen tid for mer verdifull enn de andres 
- Mangle følsom kommunikasjon 
- Ikke ta imot fra andre 
- Fryse mennesker ut som ikke lever opp til til ens forventning 
- Ha vanskelig for å takle uformelle arbeidsmetoder 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Konkrete oppgaver eller prosjekter 
MO Utfordrende oppgaver 
MO Tydelige autoritetsstrukturer 
MO Utvikle nye konsepter med praktiske anvendingsmuligheter 
MO Overføre teori til praktiske løsninger 
MO Nye prosjekter 
MO Kombinere analyse og intuisjon 
MO Fullføre oppgaver på en bra måte 

 
Strategier for å øke effektiviteten 

 
v Forstå andre og deres følelser  
v Taktfull kommunikasjon 
v Personlig samarbeid med andre 
v Gi mer inspirasjon og kommunisere mer med teamet 
 



  
 
 
 
 

MØNSTER 234/ISK PRAKTIKER 
Sterke sider 

 

+ Bygger harmoniske relasjoner 
+ Nøyaktig 
+ Vennlig 
+ Vet mye 
+ Ser uoverensstemmelser 
+ Diplomatisk og rask når han/hun ikke er under press 
+ I stand til å løse tekniske, praktiske og konkrete problemer 
+ Fokuserer på “den rette måten” 
+ Ønsker å være en spesialist på sitt felt 
+ Jobber gjennom oppgaver ifølge planen 

 
Farer 

 
- Bli arrogant – vite alt 
- Kreve for mye 
- Av og til urealistiske forventninger overfor andre 
- For mye fokus på egne mål 
- Overfølsom for kritikk 
- Kritisk mot seg selv og andre 
- Unngå konfrontasjoner 

 
Motiverende Omstendigheter 

 
MO Kvalitetskrevende omgivelser 
MO Omgivelser som krever et unikt bidrag 
MO Anerkjennelse av ens profesjonalitet 
MO Muligheter for personlig utvikling 
MO Omgivelser med oppriktige mennesker som viser omsorg 
MO Tilhøre noe 
MO Fullføre oppgaver 
MO Gi rom for andres oppgaver 
MO Muligheter for å lede eller trene små grupper 

 
Stategier for å øke effektiviteten 

 
v Kommunisere på en mer direkte måte 
v Delegere viktige oppgaver 
v Sette ord på negative følelser 
v Konfrontere andre når det er behov for det 

 


