
Å MÅLE DET SOM 
ER VANSKELIG Å 
MÅLE
Basert på Education Competency Wheel
Område personlig fortreffelighet



TEAMBUILDER
• Skaper sammensveisede team av mennesker innenfor 

organisasjonen, deler seire og suksess slik at hvert medlem 
vøler seg verdifull og verdsatt, leder team til å skape og 
oppnå mål

• Å sette sammen og opprettholde produktive team er viktig. 
Beskriv en situasjon som demonstrerer din evne til bygge slike.

• Effektiv teambygging handler også om å dele seire og 
suksess, og sørge for at sette pris på hvert enkelt medlem. 
Beskriv en situasjon som viser dine evner på området.

• Effektiv teambygging involverer det å skape og oppnå mål 
som er viktige for hele gruppa, samtidig som det sikrer godt 
samarbeid mellom medlemmer og ulike team. Fortell om en 
situasjon som viser din evne til å oppnå dette.



TEAMBUILDER - NIVÅER

Nivå 1

Kan organisere folk i 
grupper

Anerkjenner seire og 
suksess for gruppa

Promoterer verdien 
av sammensveisede 

team

Nivå 2

Bygger team som 
jobber godt sammen

Deler seire og suksess

Promoterer og 
bygger 

sammensveisede 
team

Nivå 3

Bygger 
sammensveisede 

team av mennesker i 
organisasjonen og 

verdsetter teamånd

Deler seire og suksess 
slik at hvert gruppe-
medlem føler seg 

verdifull og verdsatt

Skaper måldrevne 
og sammensveisede 

team

Nivå 4

Utvikler og leder flere 
produktive team i en 

organisasjon

Forteller entusiastisk 
om gruppas suksess, 
og krediterer og gir 

honnør til hele 
gruppa

Bygger måldrevne, 
sammensveisede 
team som har en 

teamånd som 
inspirerer andre



TEAMBUILDER
• Har jeg kommunisert målet for vårt team på en klar og tydelig 

måte til alle medlemmer?

• Har jeg utarbeidet en arbeidsplan som andre kan følge?

• På hvilken måte vil jeg publisere siste suksessen vårt team 
hadde?

• Utfordret jeg nylig et medlem til å eksperimentere med nye 
måter å gjøre noe på?

• Hvilke morsomme hendelser kan jeg skape for å skape glede 
hos medlemmene?

• Hvilke spørsmål kan jeg stille for å skape åpen dialog når 
teamet møtes denne uka?

• Tillater jeg for mye snakking i møtene?

• Fokuserer jeg for mye på å ha det moro og det å bli likt?

• Skryter jeg mer av enn forteller om teamets suksess?



MEDFØLELSE
• Genuint opptatt å ta vare på mennesker, opptatt av andres 

problemer (faglig og ikke-faglig), er tilgjengelig og klar for å 
hjelpe, demonstrerer empati når det gjelder gleder og sorger 
hos andre

• Beskriv en gang hvor du var ansvarlig for å redusere antall 
stillinger eller gi noen sparken. Hvordan håndterte du dette? 
Hva var resultatet? Ville du endre noe om du måtte gjøre det 
på nytt?

• Fortell om en gang du hjalp en nær venn som gikk gjennom en 
tøff tid. Hvordan tilnærmet du deg situasjonen? Hva gjorde at 
du involverte deg?

• Beskriv når du la til side noe som var viktig for deg for å hjelpe 
en annen. Hvorfor bestemte du deg for dette? Hva har du lært 
av denne situasjonen som du kan bruke igjen i framtiden?

• Fortell om en gang hvor du kom overens med noen som du 
tidligere ikke hadde likt. Hva endret seg? Hva vet du nå om 
personen som du kanskje ikke visste tidligere?



MEDFØLELSE - NIVÅER

Nivå 1

Viser sunn omtanke 
for andre

Ganske god på å 
forstå følelser

Ser at andre har 
behov for hjelp

Prøver å hjelpe når 
noen kommer med 

et problem

Nivå 2

Bryr seg om 
hvordan 

mennesker rundt 
en har det

God på å se 
andres følelser

Støtter over tid

Setter andres 
behov først når det 

er nødvendig

Nivå 3

Gjør et poeng av å 
forstå en annens 

personlige situasjon

Kan uttrykke andres 
glede og sorg

Tenker på andres 
behov først

Nøler aldri med å 
gjøre en ekstra 

innsats for å hjelpe 
en annen person

Nivå 4

Blir oppfattet som 
en som aldri tenker 

på seg selv

Enestående evne til 
å «gå i andres sko»

Blir oppsøkt av 
andre pga ens 

empati og 
medfølelse

Har et instinkt for å 
oppdage glede og 

sorg hos andre



MEDFØLELSE
• I hvilke situasjoner er jeg spesielt oppmerksom på andres gleder 

og sorger?

• Når har jeg vært gjenstand for noen andres medfølelse?

• Er det noe tilfeller siste uka hvor det å vise mer medfølelse ville 
ført til et bedre resultat i en sak/hendelse?

• I hvilke situasjoner er det mest sannsynlig at jeg tar ledelsen 
med tanke på mine interesser? Hva kan jeg gjøre for å ikke 
sette mine interesser først i slike situasjoner?

• Hvem har jeg sett det siste året som har vært særlig 
medfølende? Hva kan jeg lære av vedkommende?

• Hva slags tro og holdninger har jeg med meg som kan ha 
betydning for grad av medfølelse hos andre?

• Tar hensynet til andre av og til at jeg ikke får gjort jobben min?

• Hender det at jeg mister objektiviteten fordi jeg er omgitt av 
følelser fra andre?

• Prøver jeg å unngå nødvendige konflikter fordi min medfølelse 
er så stor?



HUMORISTISK SANS
• Har en positiv og konstruktiv sans for humor, kan le av seg selv 

sammen med andre, bruker humor på en passende måte og 
kan bruke humor for å løse opp anspente situasjoner

• Fortell om en gang du brukte humor i en presentasjon. Virket 
det? Hvis du skulle holde samme presentasjon igjen, hvordan 
ville du endre den?

• Fortell om en gang når det skjedde noe virkelig morsomt på 
jobb. Hva var fordelen med dette?

• Fortell om en gang du oppdaget at humor ikke virket på den 
måten du forventet. Hva vet du nå om personene eller 
situasjonen som du ikke visste da? Hvordan vill du tilnærmet 
deg situasjonen i dag?

• Fortell om en gang hvor du brukte humor for å løse opp i en 
anspent situasjon. Hvordan nærmet du deg og hva var 
utbyttet? Hva lærte du av hendelsen? Har du kunnet bruke det 
du lærte da i en ny situasjon hvor humor var passende?



HUMORISTISK SANS - NIVÅER

Nivå 1

Bruker generelt 
humor på en positiv 

måte

Tenker på om det 
er tid og sted for 

humor

Prøver å løsne opp 
anspente 

situasjoner med 
humor

Kan le av seg selv 
og andre

Nivå 2

Bruker humor til å 
bringe folk sammen

Bruker humor for å 
styrke moral eller 
minske spenning

Bruker humor for å 
skape en mer 
avslappet og 

produktiv 
atmosfære

Tillater andre å 
være morsomme

Nivå 3

Vet akkurat når og 
hvor en vits eller 
historie vil være 

effektivt

Vet godt når humor 
passer

Forstår når humor 
kan virke negativt, 

og vil da holde 
igjen

Forstår at latter gir 
bedre møter, 
klasserom o.l.

Nivå 4

Kan se humor i 
nesten alt

Oppsøkt av andre 
som vil ha råd på 

dette området

Bruker humor aktivt 
for å samle 

mennesker i et 
utvalg av 
situasjoner

Gjenkjenner og 
setter pris på stor 
humoristisk sans i 

andre



HUMORISTISK SANS
• I en alvorlig/seriøs situasjon, hvilke korn av humor eller ironi kan 

jeg finne?

• Når jeg står overfor en potensielt vanskelig situasjon, er det 
noen måte humor kan hjelpe? Kan det føre til et bedre 
resultat?

• Er jeg morsommere enn jeg tror jeg er? Mindre? Hvem vil gi 
meg en ærlig vurdering av min humoristiske sans?

• Kan jeg starte neste møte, presentasjon eller samtale med å 
fortelle en morsom historie?

• Hvilke humoristiske situasjoner i livet har jeg lært noe av?

• Når har jeg brukt humor det siste året når jeg ikke burde gjort 
det? 

• Skaper jeg en useriøs atmosfære fordi jeg bruker humor?

• Siden jeg vet at noen er mer nærtakende enn meg selv; kan 
det være at jeg får disse til å trekke seg unna eller at jeg 
fornærmer folk uten å vite det?

• Unngår jeg diskusjoner eller problemløsning gjennom å være 
morsom?



INTEGRITET OG TILLIT
• Har mye tillit, blir sett på som et troverdig individ, presenterer 

troverdig informasjon på en passende og hjelpsom måte, 
holder på hemmeligheter, tillater at andre gjør feil, prøver 
ikke å stille seg selv i et altfor godt lys for å oppnå personlige 
fordeler

• Mennesker med høy integritet og stor grad av tillit har høye 
etiske og moralske prinsipper og bruker disse. Beskriv 
utfordrende situasjoner som demonstrerer at du gjør dette.

• Å holde på hemmeligheter kan være en utfordring, spesielt 
hvis man kan bruke dem for å oppnå personlige fordeler. 
Beskriv en situasjon hvor du stod i et slikt dilemma.

• Noen ganger blir vi presset til kompromisser når det gjelder 
vårt personlige verdisystem. Fortell om en gang du var i en 
slik vanskelig situasjon.

• Integritet og tillit betyr også å innrømme feil og mangler i 
noe man har sagt eller gjort. Fortell om en gang du var nødt 
til å gjøre dette.



INTEGRITET OG TILLIT - NIVÅER

Nivå 1

Blir oppfattet som 
troverdig

Verdsetter ærlighet

Forstår og ser 
viktigheten av tillit

Er oppmerksom på 
egne verdier når 

han/hun står overfor 
vanskelige situasjoner

Nivå 2

Har stor troverdighet 
og blir sett på som en 

sannferdig person

Presenterer sannferdig 
informasjon på en 

passende og hjelpsom 
måte

Kan holde på 
hemmeligheter

Bruker personlige 
verdier for å håndtere 
vanskelige situasjoner 
på en passende måte

Nivå 3

Er kjent for å holde seg 
til etiske prinsipper og 

forventer at andre gjør 
det samme

Er respektert som en 
troverdig kilde 

Holder på 
hemmeligheter selv 

når han(hun er presset

Forblir tro til sine verdier 
selv om det er 

upopulært

Nivå 4

Er kjent for å ha og 
anvende etiske og 
moralske prinsipper

Er udiskutabelt 
betrodd for å holde 

på hemmeligheter og 
beskytte sensitiv 

informasjon - uansett

Holder på 
hemmeligheter og 

promoterer verdien av 
tillit og respekt for 

personer i hele 
organisasjonen

Holder seg tro til sine 
verdier uavhengig av 
internt eller eksternt 

press 



INTEGRITET OG TILLIT
• Har jeg holdt mitt ord om å holde på konfidensiell 

informasjon?

• Har jeg fulgt opp ting når jeg har lovet å gjøre dem?

• Er jeg ærlig med mine tilbakemeldinger og meninger selv 
om de er upopulære i organisasjonen?

• Anser andre at jeg har høye etiske og moralske prinsipper?

• Er jeg åpent i stand til å innrømme feil og mangler?

• Har jeg noen gang gjort noe i strid med mine prinsipper, og 
hva kan jeg gjøre for å gjøre det godt igjen?

• Kan jeg være taktløs fordi jeg ønsker å være fullstendig 
ærlig?

• Er jeg selvrettferdig og unngår mennesker som jeg anser for 
å være mindre troverdige?

• Bekymrer jeg for mye over faktainformasjon slik at jeg ikke 
klarer å være fornuftig og tilgivende?



EVNE TIL Å LYTTE
• Oppmerksom og aktiv lytting, har tålmodighet til å la 

andre snakke ut, kan nøyaktig gjenfortelle andres 
meninger/oppfatninger selv om en er uenig i dem

• Å lytte innebærer å høre hva taleren sier og forstå 
talerens synspunkt. Beskriv hvordan du gjør dette.

• Effektiv lytting inkluderer tålmodighet til å ikke avbryte 
og å absorbere det som blir sagt før man svarer. Beskriv 
et tilfelle hvor du klarte å gjøre dette selv om det var 
vanskelig.

• Noe av det vanskeligste med å lytte er å kunne 
nøyaktig gjengi meningen/oppfatningen til en annen 
når du er uenig med taleren. Fortell om en gang hvor 
du gjorde dette på en god måte.



EVNE TIL Å LYTTE - NIVÅER

Nivå 1

Er oppmerksom og lytter 
til andre

Gir andre mulighet til å 
snakke

Tar hensyn til andres 
mening

Nivå 2

Lytter nøye, har full 
oppmerksomhet på den 

som snakker

Har tålmodighet til å 
høre ferdig det folk vil si

Tar hensyn til andres 
mening, selv om man er 

uenig

Nivå 3

Har et godt rykte for 
vennlig og høflig lytte til 

andre

Tar tid til å fordøye det 
man har hørt før man 

svarer

Avbryter eller korrigerer 
ikke den som snakker, 

men tillater 
vedkommende å 
komme med sine 

poenger

Nivå 4

Praktiserer oppmerksom 
og aktiv lytting, 

omformulerer ofte 
budskapet for å sikre 

forståelse

Solid øyekontakt, intuitivt 
tar til seg essensen i 

budskapet

Kan nøyaktig gjengi 
andres mening, selv om 

man selv er uenig



EVNE TIL Å LYTTE
• Kan jeg på en nøyaktig måte gjengi hva jeg nettopp hørte 

noen andre fortalte uten å redigere?

• Når jeg lytter, tenker jeg da på hva jeg skal si når de er 
ferdige?

• Lar jeg andre snakke uten å avbryte eller fullføre setningene 
for dem?

• Trommet jeg med fingre/blyanter, fikler med noe eller ser 
andre steder når noen sa noe før i dag?

• Når jeg får negative tilbakemeldinger, lytter jeg uten å gå i 
forsvar?

• Har noen nylig takket meg og fortalt at jeg er en god lytter?

• Prøver jeg for mye å framstå som oppmerksom?

• Prøver jeg å komme til enighet framfor bare å lytte?

• Unngår jeg å handle?



MOTIVERE ANDRE
• Skaper et klima hvor mennesker ønsker å gjøre sitt beste, kan 

vurdere andres styrker og bruke dem for å få det beste ut av 
dem, har en trygg og optimistisk væremåte, er noen mennesker 
liker å jobbe for og med

• Fortell en gang du skapte et arbeidsmiljø hvor mennesker 
ønsket å gjøre sitt beste. Hvordan skapte du miljøet og hva var 
resultatet?

• Beskriv en situasjon hvor du identifiserte en annens styrker, 
utviklet behov eller mål og brukte disse for å få det beste ut av 
personen.

• Gi eksempler på hvordan du har variert din lovprising, 
belønninger, involvering osv for å motivere ulike typer 
mennesker.  Hvordan avgjorde du hva som var beste 
tilnærming for å motivere dem? Hvordan vet du at dette var 
effektivt?

• Fortell om en gang når du måtte motivere mange ulike 
personer i ulike roller. Beskriv individene eller gruppene, 
relasjonen til deg og hvordan du motiverte dem.



MOTIVERE ANDRE - NIVÅER

Nivå 1

Opprettholder et miljø 
som gjør at folk ønsker 

å gjøre sitt beste

Er klar over hver 
persons styrker, men 

bruker ikke 
kunnskapen konsistent 

for å motivere den 
andres handlinger

Får enkeltpersoner til å 
føle hvor viktig 

arbeidet de gjør er, 
noen mennesker liker å 

jobbe for og med 

I stand til å motivere 
en begrenset mengde 

mennesker innenfor 
organisasjonen

Nivå 2

Skaper og 
opprettholder et miljø 
so gjør at folk ønsker å 

gjøre sitt beste

Vurderer hver persons 
styrker og bruker dem 

for å få det beste ut av 
ham/henne

Oppfatter fort eget 
behov for å endre 

personlige, 
mellommenneskelige 
eller lederoppførsel 

raskt

I stand til å motivere 
en stor gruppe 

personer, inkludert 
gruppe- og 

prosjektmedlemmer

Nivå 3

Styrker andre og gir 
dem energi til å gjøre 

sitt beste

Ser etter positive sider 
og bevisst styrker dem 
gjennom å gi tillit og 

optimisme

Designer og gir 
insentiver for å styrke 
bred deltakelse og  

integrerer jevnlig inn 
ekstra innsats for å 

minske stresspunkter

Motiverer individer og 
avdelinger med 

suksess

Nivå 4

Inspirerer og motiverer 
hele organisasjonen 
med positiv energi

Gjenkjenner hver 
persons styrker, 

utviklingsbehov og 
profesjonelle mål – og 

inspirerer dem til 
suksess

Belønner og 
anerkjenner individer, 

grupper og 
organisasjon for 

strålende innsats på en 
passende måte

Motiverer hele 
organisasjonen med 

suksess



MOTIVERE ANDRE
• Hvordan kan jeg være en som bidrar mye til vår organisasjon?

• Hvilke belønninger kan jeg implementere for å anerkjenne en 
annens måloppnåelse/innsats?

• Har jeg tatt hensyn til og overveid andres innspill om felles mål?

• Vet jeg hvilke saker som skaper pasjon hos mine kollegaer?

• Hvilke insentiver kan jeg bruke for å generere aktivitet og få 
fram lagånd?

• Har jeg utfordret andre med en forståelig, men stram, 
tidsramme for å fullføre et prosjekt?

• Tar jeg for mye hensyn til enkeltindivider på bekostning av 
gruppa?

• Bruker jeg for mye tid på å tillate andre å fortelle sine meninger 
eller komme med innspill?

• Unngår jeg å håndtere vanskelige situasjoner fordi jeg er redd 
for å skape konflikt?



PERSONLIG UTVIKLING
• Er personlig dedikert og arbeider aktivt med å forbedre en 

selv, gjenkjenner behov ro å endre personlige, 
mellommenneskelige og lederoppførsel, søker aktivt 
tilbakemelding

• Beskriv en periode i livet de siste årene som viser din 
dedikasjon for å lære og forbedre deg selv.

• Beskriv en situasjon som viser din endringsvilje, og vilje til å 
strekke deg etter nye ferdigheter og evner.

• Tilbakemeldinger er effektive steg i personlig læring og 
utvikling. Beskriv ulike tilfeller hvor du proaktivt har søkt 
tilbakemeldinger og tatt hensyn til disse for å forbedre deg

• Beskriv en situasjon som viser din evne til å lære av suksess 
og feil, og hjelpe andre til å gjøre det samme

• En side av læring og utvikling betyr å demonstrere smidighet 
når omstendighetene endrer seg. Fortell om en gang du 
syntes dette var vanskelig



PERSONLIG UTVIKLING - NIVÅER
Nivå 1

Deltar i aktiviteter for 
egenutvikling

Anerkjenner behov for personlig 
utvikling, 

Er oppmerksom på at ulike 
ferdigheter og tilnærminger er 

krevet i ulike situasjoner

Tar imot og reagerer på 
reaksjoner fra andre som 

omhandler egen innflytelse eller 
utførelse

Reagerer på endrede behov

Nivå 2

Jobber kontinuerlig med å 
forbedre seg selv

Arbeider med å tilegne seg styrke 
for å kompensere svakheter og 

begrensninger

Oppfatter raskt behovet for å 
endre personlig, 

mellommenneskelig eller 
lederoppførsel

Betrakter andres reaksjoner i 
forhold til forsøk på å influere eller 

utføre, og justerer egne 
handlinger som følge

Ser endrede behov og handler 
deretter

Nivå 3

Er personlig dedikert for å 
kontinuerlig forbedre seg selv og 
finner nye måter å gjøre dette på

Går gjerne inn i aktiviteter som vil 
utfordre og gi en noe å strekke 

etter 

Søker aktivt etter tilbakemeldinger 
fra andre for å finne ut hvilke 

områder en bør forbedre seg på

Lærer av suksess og feil, og 
hjelper andre å dra nytte av sine 

erfaringer

Overvåker omgivelsene for å 
forutse når noe må endres

Nivå 4

Er dedikert til kontinuerlig læring 
og egenutvikling, og går med 

krum nakke løs på aktiviteter som 
gir mer kunnskap, gir nye 

ferdigheter og som anerkjenner 
eksisterende ferdigheter

Bruker sitt talent til fulle, deltar i en 
rekke aktiviteter og utfordringer 

som bygger på egne styrker

Har gjort seg fortjent til 
tilbakemeldinger, og bruker disse 

for å minske svakheter og 
begrensninger, og for å bygge et 

stort utvalg av ferdigheter

Er rollemodell for de som prøver å 
oppnå personlig fortreffelighet

Demonstrerer smidighet når de 
møter skiftende omgivelser



PERSONLIG UTVIKLING
• Hvilke kurs, seminarer, konferanser o.l. kan jeg delta på for å 

utvide mitt perspektiv?

• Hva kan jeg lære fra nylige suksesser?

• Hvordan kan jeg lære fra tidligere tilbakeslag og feil?

• Hva trenger jeg å forbedre?

• Hvilke spørsmål må jeg stille for å få en bedre forståelse av 
noe?

• Hvilke nye teknikker kan jeg eksperimentere med i min jobb?

• Blir jeg oppfattet av andre som en som endrer seg for mye 
og er svak?

• Er jeg altfor opptatt av selvhjelp-påfunn?

• Bruker jeg for mye tid på å lære og for lite på å utføre?



VERDSETTE ULIKHET
• Håndterer alle slags mennesker og klasser likt, støtter likhet, 

rettferdighet og like muligheter for alle, skaper klima for 
inkludering hvor ulike tanker er fritt delt og integrert

• Fortell om en gang hvor du syntes det var vanskelig å 
demonstrere en ærlig respekt og takknemlighet for kulturell 
forskjell.

• Del noen situasjoner som viser din evne til å integrere det å 
verdsette ulikhet.

• Del en situasjon som demonstrerer din evne til å skape et 
klima hvor det å verdsette at vi er forskjellige er normen.

• Noen ganger er det beste løsningene skapt når ulike tanker 
blir presentert i planleggings- eller beslutningsfasen. Fortell om 
en gang dine evner til å skape et slikt miljø var demonstrert.



VERDSETTE ULIKHET - NIVÅER
Nivå 1

I stand til å jobbe effektivt 
med et ulikt utvalg av 

mennesker

Ser verdien av å ha en ulik 
sammensetning av 

mennesker i organisasjonen

Støtter likebehandling og 
like muligheter for alle

Respekterer ulikt syn og 
alternative perspektiver, og 

integrerer disse i eget 
arbeid

Nivå 2

Behandler alle typer og 
klasser av mennesker likt

Håndterer effektivt alle 
raser, nasjonaliteter, 

kulturer, 
funksjonshemminger, alder 

og kjønn

Inkluderer alle i eksisterende 
muligheter for arbeid og 

forfremmelse

Søker aktivt etter og 
integrerer ulike tanker og 
perspektiver for å skape 
mer robuste planer og 

løsninger

Nivå 3

Setter aktivt sammen 
grupper med ulik bakgrunn 

for å jobbe sammen

Støtter likebehandling og 
like muligheter for alle og 
styrker normen innenfor 

eget arbeidsområde

Skaper programmer som 
fostrer og beriker kulturell 
forståelse og tverrkulturell 

interaksjon

Skaper et klima for 
inkludering, hvor ulike 
tanker er fritt delt og 

integrert for å utvikle planer 
og løsninger som passer 

best i forhold til 
omstendighetene

Nivå 4

Demonstrerer ærlig respekt 
og er takknemlig for kulturell 

ulikhet

Integrerer hensyn til alle 
klasser, raser, nasjonaliteter, 

kulturer, 
funksjonshemminger og 

kjønn i regelverk og 
belønninger

Skaper et klima hvor det å 
jobbe med ulike mennesker 

er normen

Rykte for å skape og 
vedlikeholde et  

inkluderingsklima hvor man 
får de beste ideene fra 
mange ulike stemmer

Jobber for å utvikle og 
oppmuntre tverrkulturell 

interaksjon både innenfor 
og utenfor organisasjonen



VERDSETTE ULIKHET
• Bygger jeg konsistent lag hvor medlemmene representerer et 

utvalg tanker, raser, kulturer, aldersgrupper, 
funksjonshemminger og kjønn?

• Hvordan kan jeg introdusere andre kulturer på jobben slik at det 
beriker både meg selv og andre?

• Når jeg velger ut mennesker til en oppgave, gir jeg like 
muligheter for deltakelse?

• Hvilke stereotypier lar jeg påvirke min dømmekraft uten at jeg 
engang er klar over det?

• Hvilke kulturelle arrangementer, f.eks. etnisk-kulturelle, kan jeg 
delta på i mitt nærområde?

• Er det noen i vår organisasjon som har en ulik kulturell bakgrunn 
enn meg som jeg kan interagere med og lære å kjenne bedre?

• Er jeg altfor sensitiv i forhold til ulikhet slik at dette faktisk skaper 
forskjeller?

• Er jeg villig til å gjøre kompromisser i dømmekraft eller 
standarder for å demonstrere at jeg verdsetter ulikhet?

• Viser jeg upassende preferanse for enkelte klasser av 
mennesker?



MELLOMMENNESKELIGHET
• Er varm og lett å nærme seg, bygger konstruktive og 

effektive relasjoner, bruker diplomati og takt for å roe ned 
anspente situasjoner, har en naturlig væremåte som 
umiddelbart beroliger andre og avvæpner fiendtlighet

• Fortell om en gang hvor det var spesielt viktig å raskt bygge 
sterke relasjoner med enkeltpersoner og grupper. Hva var 
personene og hvorfor var det så viktig? Spesifikt; hvilke 
metoder brukte du for å bygge relasjon? Hvordan visste du 
at du lykkes?

• Beskriv en periode i livet hvor du gjorde en ekstra innsats for 
å bygge sterke relasjoner med andre innenfor eller utenfor 
organisasjonen. I hvilken grad var noen av personene 
utfordrende å relatere seg til? Hvilke metoder brukte du, og 
hva ble resultatet?

• Tenk på en gang hvor du var deltaker i en anstrengt 
situasjon som trengte å bli roet ned. Hva var det som gjorde 
det anstrengende? Hvilke rolle spilte du i å roe den ned, og 
hva ble resultatet?



MELLOMMENNESKELIGHET - NIVÅER

Nivå 1

Er hyggelig og vennlig og 
bygger forståelse med 

andre mennesker

Skaper konstruktive 
relasjoner med mennesker 

på sitt område

Tåler andres særegenheter

Nivå 2

Er varm og hyggelig og lett 
å nærme seg og engasjere 

i samtale

Bygger sterke relasjoner 
med andre innenfor og 

utenfor område eller 
organisasjon

Bruker diplomati og takt for 
å løse anspente situasjoner 

på en god måte

Nivå 3

Bygge konstruktive og 
effektive relasjoner innenfor 
og utenfor organisasjonen

Gjør en ekstra innsats for at 
andre skal føle seg bra, 

gjennom en varm, vennlig 
og aksepterende oppførsel

Roer ned selv veldig 
anspente situasjoner, 

respektert som diplomat, 
behandler andre med 

respekt, tålmodighet og 
forståelse

Nivå 4

Bygger lett varige, 
konstruktive og gjensidig 
nyttige relasjoner med 

enkeltpersoner og grupper

Har en væremåte som 
umiddelbart gjør at andre 
føler seg vel og avvæpner 

fiendtlighet

Verdsetter ulikhet, og 
genererer et miljø av 

toleranse og godvilje mot 
alle

Har et naturlig talent for å 
roe ned 

mellommenneskelige 
situasjoner og avvæpne 

bråkmakere 



MELLOMMENNESKELIGHET
• Har jeg satt i gang samtaler med andre i dag som ikke har 

forbindelse med jobben?

• Når var sist gang jeg introduserte meg for en ukjent?

• Har jeg fått nye venner denne uka?

• Når jeg snakker med andre, lytter jeg aktivt til hva de sier?

• Hvilke gode egenskaper kan jeg finne i noen jeg ikke liker?

• Holdt jeg meg rolig sist gang jeg ble verbalt angrepet eller 
kritisert?

• Bruker jeg for mye tid på å få nye venner og påvirke andre?

• Er jeg overfladisk, søker mer å bli likt enn å bli kjent med 
andre?

• Er jeg lite villig til å gjøre noe jeg tror kan gjøre meg 
upopulær?



RELASJONER
• Responderer og relaterer seg på en god måte til mennesker i 

alle posisjoner, blir sett på som en lagspiller og er 
samarbeidsvillig, ser et områder hvor man kan komme til 
felles enighet og løser problemene til gode for alle.

• Beskriv en gang hvor du måtte forholde deg til mange ulike 
personer, i ulike posisjoner i organisasjonen. Hva slags 
tilnærming brukte du, og varierte du denne ut fra person?

• Beskriv spesifikke handlinger du har tatt for å promotere et 
samarbeidsmiljø, selv om andre var negative eller lite 
samarbeidsvillige. Hva gjorde du og hva ble resultatet?

• Noen ganger kan det være vanskelig å komme med en 
vinn-vinn-løsning på problemer. Tenk gjennom om du har tatt 
føringen i å komme fram til en løsning som mesteparten var 
tilfreds med. Hva gjorde du for å finne fram til hva man kunne 
enes om? I hvilken grad fikk du råd fra andre?



RELASJONER - NIVÅER

Nivå 1

Relaterer seg lett til likestilte 
og overordnede

Kan være en lagspiller og er 
samarbeidsvillig

Kan løse problemer med 
kollegaer uten mye uro

Er trygg, avslappet sammen 
med og verdsatt av 

kollegaer

Nivå 2

Responderer og relaterer 
seg godt til likestilte og 

overordnede

Blir sett på som en lagspiller 
og en som kan samarbeide

Ser etter noe man kan være 
enige om og løser 

problemer på best mulig 
måte for alle

Representerer egne 
interesser, men er likevel 

rettferdig i grupper

Nivå 3

Responderer og relaterer 
seg godt til mennesker i alle 

posisjoner, innenfor og 
utenfor organisasjon eller 

fagområde

Finner raskt ut hva man kan 
være enige om og prøver å 

løse alles problemer

Verdsetter erfaring og liker å 
lære fra «de som har vært 

der før»

Oppmuntrer til samarbeid 
og får lett tillit og støtte fra 

andre

Nivå 4

Responderer og relaterer 
seg ekstremt godt til 

mennesker i alle posisjoner, 
initierer og opprettholder 

relasjoner innenfor og 
utenfor organisasjon og 

fagområde

Bygger tillit og leder team, 
oppmuntrer andre til å gå 
utenfor komfortsonen for å 

skape nye 
mellommenneskelige 

relasjoner

Har aktelse for de med 
ekspertise, og stoler åpent 
på ekspertisen for å skape 
fordeler for organisasjonen

Har et godt tak på diplomati 
og fostrer godvilje mellom 
grupper og organisasjoner



RELASJONER
• Har jeg gode relasjoner (profesjonelt og personlig) med både 

kollegaer og ledelse?

• Hvilke områder kan jeg peke ut som områder hvor vi har felles 
forståelse for å glatte over tøffe situasjoner eller relasjoner?

• På hvilke måter jeg kan personlig fostre en ny relasjon mellom to 
andre mennesker i organisasjonen?

• Hvilke mennesker kan jeg oppmuntre til samarbeid for at de 
sammen kan hjelpe til med å nå organisasjonens mål?

• Hva er det verst tenkelige scenariet som involverer en vanskelig 
relasjon, og hvordan skal jeg forberede meg til dette?

• Hvilke uformelle arenaer kan jeg skape for å promotere en 
avslappet diskusjon med noen jeg har personlige problemer 
med?

• Prøver jeg hele tiden febrilsk å gjøre alle glade?

• Gir jeg for mye informasjon for å få andres tillit eller vennskap?

• Velger jeg å følge feil rollemodell?



VISJONÆR OG MÅLSTYRT
• Kommuniserer forlokkende og inspirerende visjon eller følelse 

av hovedformål, gjør at visjonen kan deles av alle, kan 
inspirere hele klasser, avdelinger eller organisasjoner.

• Å være visjonær og målstyrt betyr også at man skal forutse 
framtidige trender, skape en forlokkende visjon og 
kommunisere denne. Beskriv en situasjon som overbeviser oss 
om din kapasitet på området.

• Mennesker som er visjonære og vil inspirere skaper ofte 
forventninger og optimisme hos andre. Beskriv en situasjon 
som demonstrerer dine ferdigheter på området.

• Å være visjonær handler også om å ta hensyn til hva som 
inspirerer og motiverer andre. Fortell om en kompleks 
situasjon hvor du demonstrerte din kompetanse på området.



VISJONÆR OG MÅLSTYRT - NIVÅER

Nivå 1

Kommuniserer en visjon eller 
følelse av mening til de man 

kan påvirke

Er optimistisk om framtidens 
muligheter

Kan inspirere og motivere 
andre innenfor avdeling 

eller grupe

Nivå 2

Kommuniserer visjon og 
formål med entusiasme og 
oppmuntrer alle til å delta

Snakker om morgendagen 
og er optimistisk om egen 

rolle når det gjelder å 
påvirke framtiden

Inspirerer og motiverer 
konsistent andre i avdeling 

eller gruppe

Nivå 3

Skaper en forlokkende og 
inspirert visjon eller en følelse 

av kjernemål og klart 
kommuniserer dette til 

organisasjonen

Genererer en følelse av 
forventning og optimisme 
hos andre, og gjennom 

dette rekrutterer støtte for 
visjonen

Inspirerer og motiverer store 
avdelinger eller hele 

organisasjonen

Nivå 4

Har et talent som visjonær, 
forutser framtidige trender 
og kan visualisere en visjon 

som integrerer mange 
grupper og organisasjoner

Gir lidenskapelig andre et 
sterk følelse av formål, og 

overbeviser dem om 
behovet og hastverket for 

at de helhjertet gir sin støtte

Forstår instinktivt hva som 
fanger tilhørerne og styrer 
dem i retning av et felles 

mål



VISJONÆR OG MÅLSTYRT
• Hva slags tidsriktig program kan jeg overtale andre til å støtte 

og integrere i vår organisasjon?

• Kommuniserer andre at de ser på meg som en 
endringsagent?

• Hvordan kan jeg restrukturere programmer eller prosedyrer 
som går bra i dag?

• Hvilke kritiske spørsmål kan jeg møte når jeg presenterer et 
nytt prosjekt eller visjon, og hvordan vil jeg forberede meg for 
dem?

• Hva kan jeg lære av siste tilbakeslag eller feil?

• Er ordene jeg bruker og mine handlinger i tråd med visjon?

• Er jeg for utålmodig og mangler forståelse for andres 
kommentarer?

• Følger jeg ikke nok med på detaljer og administrative rutiner?

• Kan jeg følge opp en dag-til-dag-oppgave?


