








Processkonsulten är ansvarig för att säkerställa konfidentialitet och professionell 
sekretess i teamanalysen,
att skapa förutsättningar för självreflektion i teamet.
Det finns inga rätt eller fel beteenden och det grafiska resultatet visar inget ”facit”.















Ord kan ges många olika betydelser och associationer. De färgas av vår
beteendestil och våra erfarenheter.  ”Utbildning" kan t ex betyda:













● Nu har vi givetvis tagit väldigt tydliga exempel och det kan ibland vara svårt 
att se tydligt vilken grupp man tillhör. Det kan bero på att man inte är så 
tydlig i sitt uttryck, men det kan också bero på att personens primära och 
sekundära beteende ligger så nära varandra. Det kan även vara så att 
personen vet om sitt beteende och väljer att tona ner det av något skäl.

● Som i detta fall







1. Säkrar kvalitet
2. Bidrar med struktur och metodik
3. Rationella och betänksamma
4. Söker logiska lösningar
5. Utvärderar och realitetstestar idéer
6. Flitiga, ihärdiga och plikttrogna
7. Använder väldokumenterade metoder



1. Arbetar långsamt
2. Har svårt att acceptera kaos
3. Villrådiga och tveksamma
4. Har svårt för svåra situationer
5. Hindrar utvecklingen av nya idéer
6. Inte bra på att skapa en avslappnad stämning
7. Lever kvar i det förgångna



1. Sätter tydligt sin prägel på diskussioner
2. Smittar andra med sin begeistring
3. Bra på att tala med alla
4. Mycket energiska
5. Tar snabba beslut
6. Skaffar sig en bra överblick
7. Nyfikna och experimenterande
8. Improviserar och navigerar lätt i kaossituationer



1. Är framfusiga och får andra ur balans
2. Reagerar känsloladdat på besvikelser
3. Överdriven i kontakten med andra
4. Blir otåliga och rastlösa
5. Saknar sakliga beslutsunderlag
6. Missar viktiga detaljer
7. Värdesätter inte kända, bra lösningar
8. Saknar metodisk t tillvägagångssätt



1. Kommer till saken
2. Beslutsamma och handlingskraftiga
3. Omsätter teori till praktik
4. Agerar självständigt
5. Fokuserar på mål, prestation och effektivitet
6. Tar snabbt kontroll i nya situationer
7. Tar kommando och delegerar
8. Anstränger sig för att vinna



1. Verkar avståndstagande och cyniska
2. Bryr sig inte om att alla känner sig engagerade
3. Rastlösa om de inte kan se konkreta mål
4. Ouppmärksamma på vad andra önskar
5. Har för höga förväntningar så andra tappar modet
6. Bryr sig inte om andras förståelse och acceptans
7. Sätter press på andra
8. Ersätter gemensamma mål med egna mål



1. Vänliga och charmerande
2. Stöttar andra och offrar sig gärna för dem 
3. Tar till sig allas uppfattning
4. Känslig
5. Tålmodiga - bidrar till lugn och ro
6. Får andra att känna sig hörda
7. Har tillit och tilltro till andra



1. Anonyma
2. Glömmer egna behov - blir överansträngda
3. Förhalar beslutsprocesser
4. Ineffektiva eftersom de lätt påverkas av hur stämningen är
5. Tappar fokus på målet
6. Håller inne med obehaglig information
7. Naiv i sin tro på andras goda avsikter


































