
28   ATT ARBETA MED ANDRA    

VEM ÄR DU I PROJEKTET?
Alla som ingår i en grupp eller ett projekt intar medvetet eller omed-
vetet olika typer av roller. Gruppens olika roller för med sig förvänt-
ningar från personer och de andra i gruppen. Den som är duktig på 
att uttrycka sig förväntas kanske vara den som tar tag i den munt-
liga presentationen eller är kanske den som förväntas vara den som 
ringer de där jobbiga telefonsamtalen.

Om gruppens roller blir tydliga och alla känner sig trygga med sig 
själva och de övriga kan ett mycket kreativt och effektivt samarbete 
uppstå. Medlemmarna i gruppen kan då stötta och peppa varandra 
på ett bättre sätt och gruppen blir mer sammansvetsad.

Med hjälp av testet på nästa sida kan du ta reda på vilken roll som 
ligger dig närmast. Testet utgår från fyra olika typiska roller: På-
drivaren, Inspiratören, Lyssnaren och Den ordningsamme.
Alla roller behövs och har en viktig funktion i gruppen. När det fung-
erar som bäst kompletterar rollerna varandra.

De flesta personer kan känna igen sig i flera roller. Men testet kan 
hjälpa dig att få en uppfattning om vilken eller vilka rolltyper som 
var och en i gruppen trivs bäst med.

PÅDRIVAREN 
drivs av att agera och 
genomföra saker.

INSPIRATÖREN 
drivs av de stora frågorna 
och har en bild, vision, 
över vad som ska göras. 

LYSSNAREN 
vill skapa ett bra arbets- 
klimat och tycker att 
gemenskapen är viktig. DEN ORDNINGSAMME

tycker att ordning och 
struktur i arbetet är viktigt.
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Svara på följande frågor genom att sätta ett kryss i den ruta som stämmer bäst.

1. Håller inte med 2. Håller med till viss del. 3. Håller helt med.

PÅDRIVARE
Jag är målinriktad och vill gärna att min vilja går igenom.

Resultatet är mycket viktigt för mig.

Hellre snabba effektiva beslut än långa diskussioner.

Jag gillar rak och tydlig kommunikation. Säg vad du menar.

Jag blir mycket irriterad när det inte händer något.

Jag ogillar att ta order från andra.

Om vi inte uppnår de mål vi satt upp blir jag mycket irriterad.

INSPIRATÖR
Jag är spontan och gillar beslut som känns rätt.

Jag drivs av engagemang och ett brinnande intresse.

Jag kan vara flexibel och kan gå med på andras förslag bara det känns rätt.

Jag berömmer gärna andra när jag tycker det har gjort något bra.

Jag ser ofta positivt på saker även när det går lite trögt.

Jag har inga problem med att ta order från andra bara jag inte blir utnyttjad.

Jag blir ofta irriterad på diskussioner om småsaker.

LYSSNARE

Jag är ganska lugn och gillar att tänka efter innan jag tar beslut.

Jag tycker det är viktigt att alla i gruppen får vara med och säga sitt.

Jag brukar inte hetsa upp mig i onödan.

Jag ställer gärna upp på mina kamrater och brukar inte bryta mina löften.

Jag tycker det är onödigt att ta för snabba ogenomtänkta beslut.

Jag blir irriterad när vi inte hinner klart med det vi har bestämt.

Jag tycker inte om när folk inte tar sig tid att lyssna på mig och andra i gruppen.

VILKEN ROLL LIGGER DIG NÄRMAST?
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TEST

DEN ORDNINGSAMME
Jag gillar när det är ordning och reda i projektet.

Tydliga regler för vad som gäller är viktigt för mig.

Jag tar gärna beslut bara vi har tydliga riktlinjer för hur vi ska gå vidare.

Det är viktigt att diskutera och komma överens om detaljerna.

Jag blir irriterad på ”flummiga” resonemang och idéer.

Jag tycker inte man ska blanda in för mycket känslor i ett projekt.

Jag blir irriterad om vi inte har en tydlig plan på vad vi ska göra i projektet.

Testet fortsätter på nästa sida!

Diskutera i gruppen
❋ Vilka roller fick flest 3:or av dig? Vilken roll ligger närmast din personlighet?

❋ Hur ser fördelningen ut mellan de olika rollerna i gruppen? 

❋ Vilka problem kan uppstå om många känner igen sig i samma roll? 

Ge exempel på hur man kan stötta och peppa 

a) en pådrivare

b) en inspiratör 

c) en lyssnare 

d) den ordningsamme

❋ Vad kan man störa sig på? Ge exempel på konflikter som de olika 
    rolltyperna kan ge upphov till.

❋ Hur kan ni i gruppen samtala om de olika rollerna för att skapa ett bättre 
    arbetsklimat i gruppen?

TEST

PÅDRIVAREN INSPIRATÖREN LYSSNAREN DEN ORDNINGSAMME
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Källa: https://arbetslivskoll.se/material/entreprenorskap-i-praktiken/
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