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Finn lederen i deg
Hvordan fremstå som leder?

Verktøyet kan brukes i starten av et prosjekt når prosjektlederen har blitt 
valgt og personen ønsker å forberede seg til rollen.

Formål
Hjelpe deg som prosjektleder med å bli bevisst dine egne lederferdigheter. 
I tillegg til å få deg til å ta et aktivt valg i forhold til hva slags type leder du 
ønsker å være. Jo bedre og tydeligere du kan se for deg hvordan du ønsker 
å være og å bli opplevd, desto større er muligheten for at det blir virkelighet. 
Ledelse kan læres, men alle må finne sin stil, og samtidig tilpasse seg det som 
kreves av prosjektet, teamet og situasjonen.  
 
Gjennomføring
1. Begynn med å fylle ut SWOT-analysen med utgangspunkt i deg selv som  
 leder. Eventuelt tegn opp din egen SWOT på et ark. 

 Strenghts – Hva er dine styrker? 
 For eksempel: flink til å lytte, strukturert, liker å ta ansvar, ikke redd for å si  
 hva jeg mener, behersker fagområdet vi skal jobbe med.  

 Weaknesses – Hva er dine svakheter? 
 For eksempel: blir fort usikker når noen med en sterk personlighet mener noe  
 annet enn meg, sliter med å ha orden og struktur, har aldri vært prosjektleder før. 
   
 Opportunities – Hva er dine muligheter? 
 For eksempel: bli flinkere til å ta avgjørelser, få forståelsen for hva det innebærer å 
 være prosjektleder, bevise overfor meg selv og teamet at jeg kan ha et lederansvar. 
 
 Threats – Hva er dine utfordringer og hindringer? 
 For eksempel: frykten for å bli upopulær, bli overkjørt av noen av de andre  
 på teamet, miste oversikten over alt som skal gjøres i prosjektet.   

2. Tenk deretter gjennom hvem som inspirerer deg til å være en god leder.  
 Tenk gjennom livet ditt og ulike ledere som du har møtt eller hørt om. Det  
 kan være alt fra foreldre, lærere, trenere og sjefer til personer du har lest om  
 og som har gjort inntrykk på deg. Hvis du skulle valgt en eller flere rollemodeller 
 innen ledelse blant disse personene, hvem ville du valgt og hvorfor?

3. Skriv ned ønskede lederegenskaper som du mener du mangler pr. i dag  
 eller som du ønsker å få mer av. 

4. Med dette som utgangspunkt, svar på følgende spørsmål:
  Hvordan ønsker du å fremstå som leder? Hvordan ønsker du å bli oppfattet  
  av de andre  på teamet?
  Hva skal du gjøre for å fremstå som ønsket? Vær så konkret som mulig, og 
  bruk  eksempler som hjelper deg med å tydeliggjøre handlingene.

Tips!
Bruk svarene dine aktivt i løpet av 
prosjektet. Sett jevnlig av tid til re-
fleksjon og vurder din egen innsats 
opp mot målene du har satt deg.

Oppsøk situasjoner underveis i 
prosjektet som gjør at du blir utfor-
dret på dine ønskede egenskaper. 

Under evalueringen av prosjektet 
kan du be om tilbakemeldinger fra 
de andre på teamet på hvordan de 
oppfattet deg som prosjektleder. 
Sammenligne svarene du får med 
dine egne mål. Hvor lyktes du? Og 
hva kan du bli enda flinkere til?

1 person

Ca. 30 minutter

Verktøymaler, penn og papir 
eller pc/mac

Evt. kopiere opp 
verktøymalen

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no
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