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Avsnitt 14: Mina styrkor och värderingar
Om du inte vill genomföra Gallups styrketest så gå tillbaka till kategorin ”Min karaktär” och ta ut de 
styrkor du själv anser är dina 5 främsta. Skriv ner inom var och en av dessa styrkor, hur du använ-
der styrkan i dag, hur du kan boosta den ännu mer och hur det känns när du använder dina styrkor 
fullt ut.

Använd nedanstående mall om du vill.

STYRKA 1:

1. Hur använder jag min styrka idag?

2. Hur kan jag utveckla min styrka ännu mer?

3. Hur känns det när jag använder min styrka fullt ut?

STYRKA 2:

1. Hur använder jag min styrka idag?

2. Hur kan jag utveckla min styrka ännu mer?

3. Hur känns det när jag använder min styrka fullt ut?

STYRKA 3:

1. Hur använder jag min styrka idag?

2. Hur kan jag utveckla min styrka ännu mer?

3. Hur känns det när jag använder min styrka fullt ut?



STYRKA 4:

1. Hur använder jag min styrka idag?

2. Hur kan jag utveckla min styrka ännu mer?

3. Hur känns det när jag använder min styrka fullt ut?

STYRKA 5:

1. Hur använder jag min styrka idag?

2. Hur kan jag utveckla min styrka ännu mer?

3. Hur känns det när jag använder min styrka fullt ut?
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Nu ska vi fokusera på att få fram dina värderingar och vår övning idag bygger på de 52 värderingar 
som bygger på Barret Values studier över värderingar. Dessa kan du kan använda som inspiration 
och har du egna så ska du givetvis lägga till dem också. Gör så här:

Använd omstående sidas mall för att lägga ditt pussel för att få fram dina värderingar. I nedanståen-
de lista finner du de 52 värderingar vi föreslår. Placera in alla de 52 värderingarna i omstående mall 
och kategorisera dem i fälten för ”Oväsentligt”, ”Viktigt” och ”Ovärderligt”. När du placerat ut alla ord 
så rangordnar du de ord du placerat in i ”ovärderligt”, då har du dina starkaste värderingar där.

Äkthet
Ärlighet
Hänsyn
Tillväxt
Jämställdhet
Uthållighet
Makt
Feedback
Kärlek
Långsiktighet
Pengar
Personlig
Generös
Öppenhet
Belöning
Nyfikenhet
Glädje
Engagemang
Omtanke

Tillit
Gemenskap
Kreativitet
Humor
Andlighet
Delegera
Prestation
Balans
Mångfald
Bestämma
Arbete
Resultat
Frihet
Utmaning
Enkelt
Vänskap
Ödmjukhet
Påverkan
Noggrannhet

Kvalitet
Förtroende
Lojalitet
Respekt
Ansvar
Flexibel
Delaktighet
Inspiration
Rättvisa
Samarbete
Mod 
Framgång
Integritet
Självförverkligande
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                 OVÄSENTLIGT            VIKTIGT                      OVÄRDERLIGT

Skriv ner dina 3-5 starkaste värderingar här - utifrån den rangordning du gjort i kolumnen ”Ovärderligt”


