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Personlig SWOT
Kartlegg hver enkelts styrker, svakheter, muligheter og trusler

Verktøyet kan brukes som utgangspunkt før teamet skal fastsette roller 
og arbeidsoppgaver, og lage personlige målsettinger for prosjektet.

Formål
Gi dere muligheten til å kartlegge kompetansen til alle på teamet. SWOT er 
en analytisk metode som gir dere god oversikt, i tillegg til å gjøre det lettere 
for hver enkelt å tenke strategisk rundt sin egen kompetanse. Øvelsen hjelper 
de som vanligvis er skeptiske til å være mer optimistiske, og de som er for 
optimistiske til å være mer realistiske.

Gjennomføring
1. Del ut en verktøymal til alle på teamet. Alternativt tegner hver enkelt  
 selv en tom SWOT-analyse på et ark.
 
2. Fyll ut hvert av feltene individuelt med utgangspunkt i spørsmålene under:

 Strenghts – Hva er dine styrker? 
 For eksempel: er flink til å analysere problemer og utfordringer, er god til å 
  skape oversikt, kommuniserer godt med de fleste, er en mester i Photoshop, 
 er veldig motivert, har stor arbeidskapasitet, er flink til og glad i å skrive, er 
 oppdatert på de nyeste trendene.   

 Weaknesses – Hva er dine svakheter? 
 For eksempel: hater å presentere, er lett kritisk til nye ideer, er dårlig til å 
 be om hjelp, har lett for å forsove meg, er ustrukturert, snakker før jeg 
 tenker, har aldri vært prosjektleder før, er dårlig på strategi.

 Opportunities – Hva er dine muligheter?
 For eksempel: bli tryggere og mer komfortabel med å presentere, lage 
 kjøreplaner for teamet, slippe meg mer løs i idéfasen, bli prosjektleder, gi 
 andre mer feedback/tørre å si meningene mine, be om hjelp og veiledning 
 når jeg står fast eller er usikker.  

 Threats – Hva er eventuelle utfordringer og hindringer? 
 For eksempel: dreper andres ideer uten å gi dem en sjanse, tar på meg for 
 mange oppgaver så jeg blir overarbeidet, kommer frem til lite originale 
 ideer, overstyrer andre, bryter sammen under presentasjonen.  

 Bruk litt tid på å vurdere og skrive ned hvilke muligheter (Opportunities) 
 de ulike styrkene (Strengths) kan deg gi i fremtiden. Og på samme måte 
 hvilke utfordringer (Threats) de ulike svakhetene (Weaknesses) kan gi deg 
 utover i prosjektet.

3. Alle presenterer SWOT-analysen sin for resten av teamet. Heng opp de 
 utfylte verktøymalene, eller skriv svarene opp på en tavle for å få oversikt.

4. Bruk gjerne svarene som utgangspunkt når dere skal fordele roller eller 
 arbeidsoppgaver, og for å sette dere personlige målsettinger for prosjektet.

3–8 personer

15–30 minutter

Verktøymal, tusjer, 
evt. tavle

Kopiere opp verktøymalen 
(én til hver av deltakerne)

Verktøymalen kan skrives ut 
på www.prosjekthåndboka.no

Tips!
Hvis dere kjenner hverandre godt 
eller har jobbet sammen tidligere, 
kan det være nyttig å bruke 
hverandre for å legge til punkter 
på hverandres SWOT-analyser. 

Verktøyet egner seg godt som 
en introduksjonsøvelse til både 
Team-SWOT side 76 og 
Rolleavklaring side 72.

Strenghts og 
Weaknesses til venstre 

i verktøymalen handler om nåtid.
Mens Opportunities og Threats til 
høyre handler om fremtid.

NB! 
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