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Introduktion till ditt Ledarskap

{{f irst_name}}, du har säkert redan insett att din framgång som ledare till stor del beror på hur väl du interagerar med dina
medarbetare och andra människor. Din fallenhet att på ett effektivt sätt relatera, kommunicera, utöva inflytande och motivera andra
är viktigt för att lyckas i din roll. Även din förmåga att skapa framgångsrika och långsiktiga relationer med medarbetare, chefer,
kunder, kollegor, vänner och familjemedlemmar påverkar din framgång.

Du har säkert även upplevt att det är enkelt att kommunicera med vissa människor, att du nästan omedelbart och utan ansträngning
förstår den andra personen. Det är inte bara den ömsesidiga förståelsen av vad som sägs som fungerar utan kommunikationen
flödar enkelt och lätt. Det är som om personen ser dig och resten av världen på samma sätt som du och när det händer är allt
mycket enklare. Tänk på senaste gången det hände. Var det inte lätt och okomplicerat?

Tyvärr kräver interaktion med vissa andra människor mera ansträngning. Du kan inte riktigt förstå var den andra personen menar,
vad de verkligen vill eller vad deras avsikter är. Du kan också ha en känsla av att den andra personen upplever samma sak som du.
Ofta blir resultatet i dessa situationer inte riktigt vad du vill. Du kommer antagligen känna dig besviken, frustrerad och kanske även
trött. Situationen kräver energi, ansträngning och koncentration. Ändå blir resultaten inte vad du hoppades på.

När du hamnar i dessa situationer kan du ha en känsla av att du borde agera annorlunda, men du vet inte riktigt hur. Du vet ditt mål
men är inte säker på hur du ska komma dit. Det är som att gå vilse utan en karta.

{{f irst_name}}, denna rapport kommer att ge dig kartan för att mer framgångsrikt interagera med andra.

Du kommer att lära dig:

De fyra viktigaste mänskliga beteendestilarna
Vilket beteendestil du har och hur andra uppfattar dig
Hur du läser av andra människor och bättre kan förstå dem

Kort bakgrund av Extended DISC modellen

Din ledarrapport är baserad på beteendeteorier som har använts i över 90 år. Kraften i denna modell är att den är lätt att lära sig,
förstå och använda eftersom den identif ierar fyra tydliga beteendestilar. Människor kan delas in i fyra huvud stilar genom att
identif iera om de är mer:

Människoorienterade eller Uppgiftsorienterade
Reserverade eller Aktiva

De fyra stilarna kallas:

D-stil (Dominant)
I stil (Influerande)
S-stil (Stabilitet)
C-stil (Kompetens)

DISC beteendestilar - de viktigaste punkterna:

På följande sidor kommer du att lära om mera om de fyra DISC-stilarna. När du blir bekväm med dina egna unika egenskaper och
tendenser, ha följande viktiga punkter i åtanke:

Ingen av de stilarna är bättre eller sämre
Alla stilar har styrkor och utvecklingsområden . De råkar bara vara olika
Din stil begränsar inte vad du kan åstadkomma och hur framgångsrik du kan vara. Den förutsäger hur du tenderar att göra
saker
Du kan hitta alla de fyra stilarna representerade hos mycket framgångsrika människor. De mest framgångsrika människorna
vet vilka de är. De ändrar sin stil på ett lämpligt sätt med olika människor och i olika situationer
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Din ledarprofil 

Profil I & II är en visuell representation av din beteendestil . De är baserade på dina svar i frågeformuläret. Inga svar är rätt eller fel.

Extended DISC Profil I: Profil I illustrerar hur du känner att du måste/vill anpassa ditt beteende för att bättre klara av kraven i
denna specif ika situation eller miljö. Profil I visar din medvetna förståelse av dig själv och ditt egna beteende i dagsläget (medveten
självbild).

Extended DISC Profil II: Profil II illustrerar din naturliga reaktion på en yttre stimulans. Det är den beteendestil som tar minst energi
och ansträngning, kräver minst koncentration och är vanligtvis det mest behagliga för dig.

Den illustrerar den naturliga reaktionen hos dig och är oftast det beteende som du använder utåt. 

Stilarna (D, I, S och C) som är ovanför mittlinjen (= övre halvan av profil II) är din naturliga stil. De stilar som är under mittlinjen kräver
mer energi från dig.

Det finns inga bra eller dåliga beteendestilar - bara olika. 

Din profil I & II 
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Din DISC-stil 

DISC-modellen är uppdelad i fyra kvadranter: D, I, S och C.

Du identif ierar din naturliga stil i den färgade rektangeln. Se i vilken kvadrant den är placerad. Detta är din mest naturliga och bekväm
beteendestil (D, I, S eller C). De andra nyanserade områdena visar på beteendestilar som är ganska bekväma för dig.

DISC kvadranterna som har skuggning representerar dina komfortområden eller din naturliga stil.

DISC kvadranterna som inte har någon skuggning representerar DISC-stilar som kräver mer energi från dig.

 

D
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{{first_name}} i korthet

Denna sida ger en beskrivning av hur dina medarbetare och andra sannolikt uppfattar dig. Med andra ord, samtidigt som texten
beskriver dina typiska beteenden och hur de uppfattas av andra, kan du säkert ändra ditt beteende för att möta behoven i en viss
situation eller hos andra personer. Dessutom kan du redan ha arbetat med dina utvecklingsområden genom att lära dig nya
färdigheter.

Hur dina medarbetare kan uppfatta dig 

Social, angenäm, sällskaplig, omsorgsfull, systematisk, målinriktad, framåtsträvande, självständig, känslomässigt orubblig,
lättillgänglig, människoinriktad.

 Hur dina medarbetare kan uppfatta din kommunikationsstil

Man har någon gång beskrivit en person som han som människonära, men ändå målinriktad, då han diskuterar. Han borde ha
förmågan att entusiasmera och sporra andra, ta sin grupp i betraktande och driva dess intressen samt dirigera gruppen i riktning
mot målen. Han är kanske inte en så deltagande lyssnare som man i början kan tro.

Hur dina medarbetare uppfattar dig som beslutsfattare  

Inom sin egen bransch är han säkert en mycket bra beslutsfattare som beaktar alla parter. I nya frågor kan han ibland stif ta litet
ytligt bekantskap med dem och i någon mån lita på sin egen intuition. Man kan också någon gång bluffa honom med tilläggskryddor,
som ansluter sig till ämnet men som vädjar till känslorna.

{{first_name}}s styrkor 

Konkurrerar på ett människonära sätt
Kan hålla människor motiverade
Kör inte över sina underordnade på bekostnad av förändringar
Tar känslosaker i beaktande
Kan producera idéer
Ser på saker på lång sikt
Kan sälja sina idéer åt människor
Vågar fungera utan anvisningar
Är stimulerande och positiv
Är positivt inställd även i motgång
Håller på sin grupps bästa
Tycker om människor

"Knowing yourself is the beginning of all wisdom."

- Aristotle
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Din naturliga stil vid beslutsfattande 

Det f inns ingen bättre eller sämre stil för att fatta beslut. Men vi har alla ett sätta att fatta beslut som känns mest bekvämt för oss.
Framgångsrika människor är medvetna om sina naturliga beteenden och gör medvetna justeringar baserat på kraven i varje unik
situation. I stapeldiagrammen nedan kan du se de vanligaste beteendena vid beslutsfattande. Tolkningen av stapeldiagrammen är
enkel:

Rektanglarna till höger i diagrammet identif ierar det beteende du föredrar mest vid beslutsfattande. Var medveten om dem och
överanvända dem inte. Rektanglarna till vänster sida i diagrammet identif ierar de beteenden som tar mest energi när du fattar beslut.
Du kan använda dessa beteenden så länge du koncentrerar dig. 

Att analysera effektiva och ineffektiva tillvägagångssätt
vid problemlösning :

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att tänka "utanför boxen" : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att utvecla nya idéer för problemlösning : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att vara villig att samarbeta med andra för att hitta en
lösning:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att fatta ett beslut som bygger på logisk analys i stället
för på känslor:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att vara en risktagare : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Förklara känslor och fakta bakom beslutet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hitta en balans mellan människor och fakta vid
beslutsfattande:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hitta ett beslut som bäst uppfyller målen och kan säljas in
till människor:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lösa problem självständigt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta logiska beslut genom att koppla dem till tidigare och
framtida beslut:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Söka f lera perspektiv och input från andra i
beslutsfattandet:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta alltför försiktiga beslut under press: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta modiga och riskfyllda beslut under press: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta målbaserade beslut och sälja snabbt in det till alla : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta noga övervägda beslut baserade på detaljerade
analyser:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta plötsliga och känslomässiga beslut under press: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta spontana beslut baserade på intuition: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tuff beslutsfattare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Villig att både dela och acceptera idéer i problemlösning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Hur dina medarbetare uppfattar din beslutsfattarstil

Oavsett vad du gör kommer andra att ha sin egen uppfattning om ditt beteende.

{{first_name}}, så här kan din beslutsfattarstil uppfattas av dina medarbetare. 

Inom sin egen bransch är han säkert en mycket bra beslutsfattare som beaktar alla parter. I nya frågor kan han ibland stif ta litet
ytligt bekantskap med dem och i någon mån lita på sin egen intuition. Man kan också någon gång bluffa honom med tilläggskryddor,
som ansluter sig till ämnet men som vädjar till känslorna.

Vill ta snabba beslut
Driver ideer mot beslut
Analyserar inte alla alternativ

Identifiera den beslutsfattarstil som är mest bekväm för dig. Vilken effekt har den i din nuvarande position?

Identifiera den beslutsfattarstil som är minst bekvämt för dig. Vilken effekt har den i din nuvarande position? Hur
kan du utveckla denna stil?
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Dina motivationsfaktorer 

Du tenderar att känna dig mest bekväm i nedanstående situationer. Hur använder du dessa motivationsfaktorer i ditt arbete?

Sam motiveras av sociala människokontakter, goda mänskliga relationer, av att vara accepterad i gänget och jobba tillsammans. Han
är inte en person som enbart jobbar till förmån för andra, men han vill gärna skapa en god atmosfär och njuter av att få människor
på gott humör. Han gillar självständighet inom en väldisponerad organisation. Sam vill också ha en aning frihet.

En bra och levande vänskapskrets
En positiv och entusiastisk atmosfär
Fritt utfört ansvar
Människor som kommer med lätt
Öppenhet i kommunikation
Frihet från småpetiga uppgifter
Möjlighet att vara med
Öppna diskussioner
Kreativa idéer och genomförande av dem
Att kunna framföra sin egen åsikt
Nya möjligheter
Ett positivt sätt att föra saker framåt

Identifiera två områden i ditt arbete där du får använda din motivation. 

Hur kan du öka deras inverkan på ditt resultat? Försök att vara så specifik so möjligt. 

1

2
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Situationer som minskar din motivation 

Alla möter vi på daglig basis situationer som vi inte gillar och tenderar att ta extra mycket energi från oss. Nedanstående situationer
kommer sannolikt att minska din motivation och kräva mer energi från dig.

Torrhet och tråkighet
Tråkiga rutiner
Att bli åtskild från människor
Att förlora chansen att avancera
Detaljerade instruktioner
Att förlora sin popularitet
Att ens egen grupp splittras
Kyla och hårdhet
Begränsningar
Sakinriktning
Att stå och stampa på samma ställe
Dålig gruppanda

Överväg noga situationer som sänker din motivation. Var medveten om deras inverkan på din förmåga att uppnå mål. Är du
benägen att förhala situationer/uppgifter som motsvarar områden som anges ovan?

Identifiera två situationer i ditt arbete som sänker din motivation.  

Hur kan du minska deras påverkan på ditt resultat? Var gärna specifik. 

1

2
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Din kommunikationsstil 

Vi har alla vår egna unika kommunikationsstil . När vi blir medvetna om hur vi tenderar att kommunicera med andra, blir det lättare att
göra medvetna justeringar i vår kommunikation. Dessa förändringar förbättrar vår effektivitet i kommunikation med andra. Tolkningen
av stapeldiagrammen är enkel:

Rektanglarna till höger i diagrammet identif ierar din mest naturliga kommunikationsstil. Var medveten om den och överanvänd den
inte. Rektanglarna till vänster sida i diagrammet identif ierar den kommunikationsstil som tar mest energi för dig. Du kan kommunicera
på detta sättet men det kommer att ta mera energi och koncentration från dig.

Visa intresse, lyssna och delta: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vill gå vidare logiskt och lugnt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Uppmärksamma endast den viktigaste informationen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Uppmärksamma det logiska i det som är sagt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta över samtalet från där den andra personen slutade: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Låta andra tala samtidigt som han/hon visar att att
han/hon lyssnar:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lyssna uppmärksamt utan att avbryta: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lyssna på korta och spännande historier: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lyssna och visa med kroppsspråket att han/hon förstår: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lyssna genom att vara närvarande och tillgänglig: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Försöka att koppla ihop detaljer med helhetsbilden: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Förmåga att sluta lyssna för att fokusera på egna tankar
och idéer:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Föredra att tala själv framför att lyssna på andra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Föredra att lyssna på korta historier: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fokusera på nästa steg och hur man kan komma vidare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fokusera på att lyssna utan visad reaktion: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fokusera mer på detaljer än helhetsbilden: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fokusera endast på detaljer och fakta: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Endast fokus på kärninformation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att omedelbart vara redo att utmana: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Hur andra ser på din kommunikationsstil 

Din kommunikationsstil framstår olika för olika människor. Även om du inte kan kontrollera andra kan du vara mer medveten om din
naturliga kommunikationsstil och hur det uppfattas av andra. Så kan du göra nödvändiga justeringar i din interaktion med andra.

{{first_name}}, så här uppfattar andra din kommunikationsstil 

Man har någon gång beskrivit en person som han som människonära, men ändå målinriktad, då han diskuterar. Han borde ha
förmågan att entusiasmera och sporra andra, ta sin grupp i betraktande och driva dess intressen samt dirigera gruppen i riktning
mot målen. Han är kanske inte en så deltagande lyssnare som man i början kan tro.

Identifiera den del av din kommunikationsstil som är mest bekväm för dig. Vilken effekt har den i din nuvarande
position? Hur kan du använda den mer effektivt?

Identifiera den kommunikationsstil som är minst bekväm för dig. Vilken effekt har den i din
nuvarande position? Hur kan du utveckla denna stil?
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Hur du når dina mål 

Tolkningen av stapeldiagrammen är enkel:

Rektanglarna på höger sida i diagrammet identif ierar hur du föredrar att nå dina mål. Dessa områden kräver väldigt lite energi.

Rektanglarna till vänster sida i diagrammet identif ierar beteenden som kräver mer energi från dig. Du kan uppnå dina mål på det här
sättet, men det är troligt att det kräver mer energi och koncentration av dig.

Krävande och snabb resursskapare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Visa spänning inför nya mål: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Sätta mål som syftar till att motivera människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Sätta mål som kräver uthållighet för att följa kvalitets- och
tidsbegränsningar:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Stödja alla att nå målen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Snabbt och analytiskt ledarskap: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Målinriktat och direkt kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Målfokuserad förhandlare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Målfokuserad attityd till arbetet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kräva maximal prestationsnivå: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kommunicera målet på ett sätt så att andra identif ierar sig
med det:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inspirera människor att uppnå målen utan att kompromissa
med bestämmelser (regler):

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hoppa in under kriser: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Driva igenom tuffa idéer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Följa en steg-för-steg plan för att nå målen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Demonstrera motståndskraft i att övervinna hinder samt
för att möta och överträffa mål:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Bygga en laganda för att stödja varandra i att uppnå
målen:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Betona stark medvetenhet om målen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Betona positivitet för att hålla människor motiverade för
att uppnå mål:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Beskriva målet i detalj: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att starkt drivas av mål: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Starkt, resultatinriktat påverkande: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Utöva tålamod med långa utdragna steg mot målet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Hur du leder medarbetare 

Tolkningen av stapeldiagrammen är enkel:

Rektanglarna på höger sida i diagrammet identif ierar hur du föredrar att nå dina mål. Dessa områden kräver väldigt lite energi.

Rektanglarna till vänster sida i diagrammet identif ierar beteenden som kräver mer energi från dig. Du kan uppnå dina mål på det här
sättet, men det är troligt att det kräver mer energi och koncentration av dig.

Utveckla arbetsmiljö för experter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Upprätthålla samarbetet mellan människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Uppfatta andras känslor även när de inte är artikulerade: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Snabbt utveckla samarbete mellan människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Skapa en vänlig atmosfär: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Presentera nya idéer för att inspirera människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Omvandla komplicerade frågor till positiva: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Nå resultat genom och med människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Närma sig alla med värdighet och respekt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Människoinriktad ledarstil: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lyssnande, deltagande ledarstil: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ledarskap som både planerar och deltar: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ledarskap som betonar andras välbefinnande: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Krävande, människoinriktad ledarstil: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hjälpa andra att förstå hur de levererar strategi, vision,
mission och värderingar:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ge mycket detaljerade instruktioner: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Förenkla komplicerade frågor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Delegera och låta människor utföra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att aktivt visa på att framgång skall delas både av
personal och kunder:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktivt förena människor med varandra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att behandla varje person individuellt, så att de känner sig
unika :

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att behandla alla rättvist : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att behandla alla på ett artigt sätt : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Konstant positivt entusiasmerande: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Hur du motiverar din medarbetare 

Tolkningen av stapeldiagrammen är enkel:

Rektanglarna på höger sida i diagrammet identif ierar hur du föredrar att nå dina mål. Dessa områden kräver väldigt lite energi.

Rektanglarna till vänster sida i diagrammet identif ierar beteenden som kräver mer energi från dig. Du kan uppnå dina mål på det här
sättet, men det är troligt att det kräver mer energi och koncentration av dig.

Kommunicera överenskommen information med hjälp av
överenskomna medier:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Påverka genom att visa engagemang för att slutföra eget
ansvar:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Övertygande, säker och inspirerande genomförare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Skapa öppenhet och entusiasm: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Skapa och sälja in idéer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Påverka andra med väl motiverade affärsupplägg: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Leta utanför organisationen för att bygga strategiska
allianser:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Koncentrera sig på att uppmuntra människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kommunicera mål och hur information relaterar till det: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kommunicera information på ett logiskt sätt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kommunicera en övertygande vision av framtiden som
andra vill vara en del av:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Karismatisk ledare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Justera sin egen strategi mot olika människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inspira och uppmuntra människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hitta en god lösning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hantering av en mängd olika kontakter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Förklara affärslogik på ett enkelt och motiverande sätt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Betona positivitet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Använda nätverk i hela organisationen för att påverka
den strategiska riktningen:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktivt nätverkande: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktiv i kontakt med människor i f lera kanaler: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktiv främjare av idéer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kommunicera komplicerade frågor på ett inspirerande
sätt:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Hur du utvecklar dina medarbetare

Tolkningen av stapeldiagrammen är enkel:

Rektanglarna på höger sida i diagrammet identif ierar hur du föredrar att nå dina mål. Dessa områden kräver väldigt lite energi.

Rektanglarna till vänster sida i diagrammet identif ierar beteenden som kräver mer energi från dig. Du kan uppnå dina mål på det här
sättet, men det är troligt att det kräver mer energi och koncentration av dig.

Utveckla människors förmåga att påverka andra
människor:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Villig att acceptera och dela personliga inlärningsmål: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Villig att dela med sig av sina misstag med andra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tålmodig utveckling av andras kompetenser : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Målorienterad undervisning av detaljer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Medveten om sin stil och dess konsekvenser: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Korrigera egna beslut tills de blir perfekta: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Identif iera gapet mellan önskade och aktuella kunskaper
inom en organisation:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Identif iera alla uppgifter som behövs för att utveckla en
viss kompetens:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Grundlig och förtrolig undervisning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Genomföra en steg-för-steg plan för att utveckla
människors kompetenser:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ge konstruktiv feedback: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Förutse den kompetens som krävs: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Förstå vilka kompetenser en organisation behöver och
vilka kompetenser den har idag:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Förstå hur nya kompetenser ska kommuniceras: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Dela nya lärdomar med andra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att döma andra baserat på fakta och uppgifter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Använda nödvändig tid med en person för att stödja
lärande:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktiv utveckling av andras kompetenser: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Uppmärksam på egna misstag och villig att åtgärda dem: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Öppen för detaljerade råd i personlig utveckling utan att
bli defensiv:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Stress och press 

Detta avsnitt beskriver de vanligaste orsakerna till stress, tecken på stress och sätt att hantera stress. Det är viktigt att förstå både
orsak och tecken på stress och förstå hur stress påverkar din prestation. Kom ihåg att stress kan påverka dig både positivt och
negativt.

-5 = obetydligt                                            5 = betydande          

Orsak till stress 

Tecken på stress 

Nedanstående lista hjälper dig att identif iera om du är utsatt för stress. När du upptäcker att nedanstående beteenden upprepar sig
kan det vara en signal på att du är stressad. 

Hantera stress 

Nedanstående lista beskriver effektiva sätt för dig att hantera stress. 

Oförmåga att påverka människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Förlora frihet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Exkluderas från kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ovänlig miljö: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tvingas att följa regler rigitt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Har starka och emotionella åsikter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Blir överdrivet orolig för relationer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Är för intresserad av andras åsikter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vill agera utan att veta vad som är det bästa att göra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Söker uppmärksamhet från alla håll och kanter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tillåt möjligheten att prata om problemet från olika vinklar: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ge mera utrymme att lösa problem självständigt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Betona bra laganda vid lösning av problem: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Betona det positiva i att lösa problemet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Skapa spänning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Utveckla ett framgångsrikt ledarskap 

{{f irst_name}}, nedan följer några påminnelser och förslag på hur du ytterligare kan utveckla ditt ledarskap.

Påminnelser: 

Försök att hålla din skriftliga kommunikation så saklig som möjligt
Lär dig att hitta felen - och att göra något åt dem
Lär dig att be om och lyssna på feedback på det du pratar om
Se till att du har en detaljerat uppföljningssystem - och att alla är medvetna om det
Skapa ett system som identif ierar problem när de uppstår
Gör dig besväret att skriva ner hur saker och ting ska göras
Avsätt tid för personer som kräver mer information

Förslag på vad du ska undvika: 

Tillbringa mindre tid med människor än du föredrar
Ta inte kvaliteten för givet - skapa ett system som belönar kvalitet
Inkräkta på experternas arbete så lite som möjligt
Förutsätt inte att riktlinjer och rutiner för kvalitet är tillräckligt för att uppnå kvalitet
Var noga med att inte alltid genomföra större och större förändringar
Uppmuntra medarbetarna att analysera sin egen situation utan att säga vad du tycker om den
Låt inte människor konkurrera för mycket

Noteringar: 
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Hur du identifierar andras stilar 

Nu när du har identif ierat din egen beteendestil är nästa steg att identif iera andras beteendestilar så att du sedan kan göra den mest
effektiva justeringen till din egen stil. Detta är en färdighet som kräver övning, men är lätt att lära sig.

När du blir mer bekant med de olika DISC-stilarna du med lätthet att identif iera dem hos andra. Du kommer snabbt säga till dig själv:
"Hon är en D-stil" eller ”Denna person är främst en S-stil.”

Vissa personer du möter kommer att kräva mer ansträngning att identif iera.

Men följer du en trestegsprocess blir det enklare:

 

Steg 1. Observera

 

Steg 2. Utvärdera

 

Steg 3. Känn igen

Steg 1. Observera

När du träffar någon, var uppmärksam på följande:

vad personen talar om
hur de säger det - typ av ord (t.ex. "jag" kontra "vi"), typ av frågor (t.ex. "vad" eller "varför?")
kroppsspråk
tonläge

Att uppfatta olika beteenden kommer att bli en vana. Snart kommer du att observera olika beteenden utan att tänka på det.
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Steg 2: Utvärdera 

Baserat på dina observationer fundera på om personen är:

Aktiv
Reserverad

Om personen är aktiv har personen troligast D-stil eller I-stil

Tala om och hur framtiden kan bli.
Tala med en lugnoch stark röst
Behåll ögonkontakt

Om personen är reserverad har personen troligast S-stil eller C-stil.

Tala om dåtid och nutid och hur det är gjort
Tala med en lugn och tystare röst
Behåll en mera indirekt ögonkontakt

Därefter, observera om personen är:

Uppgiftsorienterad
Relationsorienterad

Om personen är uppgiftsorienterad har personen troligast D-stil eller C-stil

Talar om saker
Fokuserar mera på uppgifter än människor
Visar inte mycket känslor

Om personen är relationsorientera har personen troligast I-stil eller S-stil

Talar och frågar om människor
Fokuserar mera på människor än uppgifter
Visar lätt känslor
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Steg 3: Känn igen

Genom att kombinera aktiv eller reserverade och uppgifts- eller människoorienterad har du den information som behövs för att
identif iera personens stil.

D-stil = Uppgiftsorienterad

Så här känner du igen D-stilar.
Pratar om: Mål, sig själv, hårda värden (pengar, intäkter, vinster), resultat, förändring.

Hur du identifierar en D-stil:

Är beslutsam
Är påstridig
Mycket otålig
Kan avbryta dig
Är direkt, säger vad han eller hon tänker
Fokuserar på helheten
Uttalar egna åsikter som fakta
”Hur gynnar detta mig?”
Verkar ofta ha bråttom
Fattar beslut snabbt, nästan hastigt
Kan prata med många människor samtidigt
Kan ha svårt att förstå andras synpunkter / känslor 

I-stil = Aktiv och människoorienterad

Så här känner du igen I-stilar.

Pratar om: Människor, laganda, bra saker, framtid, sig själv.

Hur du identifierar en I-stil:

Pratar mycket

Är livlig

Är öppen och vänlig

Verkar oorganiserade

Lyssnar inte länge

Håller sig borta från hårda fakta

Visar mindre uppmärksamhet

Hoppar från ämne till ämne

Fokuserar inte på detaljer
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S-stil = Reserverad och människoorienterad

Så här känner du igen S-stilar.
Pratar om: Överenskommelser, principer, dåtid, bevis, teamet.

Hur du identifierar en S-stil:

Är lättsam
Visar lugn
Lyssnar noga
Visar omtänksamhet
Nickar
"Låt mig tänka på det."
Tycker om eget fysiskt utrymme
Blir inte lätt upphetsad
Funderar på alternativ, långsam i att fatta beslut
Ställer frågor om detaljerna
Verkar ha starka åsikter men uttrycker dem inte
Obekväm med helt nya förändringar

C-stil = Reserverad och uppgiftsorienterad

Så här känner du igen C-stilar.
Pratar om: Fakta, analyser, detaljer, regler, instruktioner.

Hur du identifierar en C-stil:

Är tystlåten
Fokuserar på detaljer
Fortskrider försiktigt
Frågar många frågor
Är reserverad och något blyg
Har svårt att uttrycka avvikande åsikter
Är påläst på på dina produkter / tjänster
Studerar specif ikationer och annan information noggrant
Fattar beslut endast efter att ha studerat relevanta fakta
Kan vara mycket kritisk; kritik baserad på fakta, inte åsikter
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D-stil

D-stil är den mest aggressiva och offensiva av de fyra stilarna. D-stilar tenderar att vara mycket konkurrenskraftiga och
resultatinriktade. Som ett resultat av detta kan du identif iera D-stilar som ganska trubbiga och kan till och med uppfattas som
oförskämda Under press kan de verka ha en brist på intresse för andra. De vill inte tappa kontrollen. D-stilar vill vara ansvariga och
ha makt. D-stilar föredrar att agera snabbt, ta risker och få saker gjorda nu. De gillar förändring och utmaningar. D-stilar kan också
ofta vilja skapa förändring. D-stilar kan också vara otåliga och högdragna. De kan vara dåliga lyssnare och är benägna att göra
snabba beslut.

Motto: Jag gjorde det på mitt sätt!

Fokus: Kontrollerar aktivt uppgifter och saker.

Under press - Brist på oro. Detta är på grund av D-stilens tendens att bortse från hur deras handlingar och beteenden kan
påverkar andra.

Rädsla - Förlorad kontroll. D-stilar har en önskan att vara ansvarig. De vill inte ge upp kontrollen.

Favorit fråga: Vad?

Kommunikationsstil:

Ofta bara i en riktning - han/hon talar och förväntar sig att andra lyssnar
Uttrycker egna åsikter som fakta och önskar inga ytterligare diskussioner
Kan vara trubbig och utmana andra
Avbryter ofta andra

 

{{first_name}}, när du kommunicerar med D-stil kom ihåg att:

Visa att du är stark men att du också respekterar deras styrka
Sammanfatta de viktigaste punkterna som ni har diskuterat och kommit överens om
Fokusera på ämnet i din produktpresentation
Motivera dina åsikter för dem
Var mycket systematiskt och kortfattat när du talar

{{first_name}}, tips på hur du kan behålla relationen: 

Låtsas inte att er relation är närmare än den faktiskt är
Göra dem medvetna om hur du står utanför organisationen, men gör det inte till ett separat diskussionsämne
Stanna alltid i rollen som expert på endast ett område – försök inte lösa alla deras problem

{{first_name}}, undvik med D-stil:

Var inte vänligare än de är
Prata inte för länge - låt dem kontrollera hur mycket du pratar
Var noga med att inte vara alltför personlig såvida de inte ger dig tillåtelse att vara det

Utveckla relationen med D-stil: 

Var riktigt professionell men få dem ändå att tro att de vet något du inte vet
Sälj bara den bästa och den senaste tekniken
Demonstrera hur de kan dra nytta av din produkt/tjänst, men kom ihåg att behålla din integritet
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I-stil

I-stil är utåtriktad, social, pratsam och gillar att vara i centrum för uppmärksamheten. De gillar att interagera med andra och att träffa
nya människor. De tycker inte om att fokusera på detaljer eller tillbringa för mycket tid på egen hand. Andra tenderar att uppfatta I-
stilar som mycket vänliga, entusiastiska och livliga. I-stilar är påverkande och interaktiva individer som skakar om sin omgivning
genom att föra personer samman. De vet vad de vill, samlar människor för att få det gjort tillsammans och vill att alla ska tycka om
dem. Social acceptans är mycket viktigt för I-stilar - de vill bli omtyckta. I-stilar är pratsamma, sällskapliga, optimistiska och livliga. De
är människoorienterade, spontana, energiska och entusiastiska. I-stilar tenderar att vara positiva och bra på att påverka andra. I-
stilar kan också vara ouppmärksamma på detaljer, babbliga och känslomässiga. De kan lova för mycket eftersom de är så
optimistiska och ivriga att vara populär. Andra kan uppfatta I-stilar som något vårdslösa, alltför impulsiva och att de saknar
förmågan att fullfölja saker.

Motto: ”Jag är en trevlig person. Alla borde gilla mig.”

Fokus: Aktivt involverad i människor och känslor.

Under press - Oorganiserad. I-stilar har en tendens att fokusera så mycket på människor att de förbiser detaljer och uppgifter.

Rädsla - Social utstötning. I-stilar har en stark önskan att bli omtyckt av andra.

Favoritfråga: Vem?

Kommunikationsstil:

Säljande och inspirerande
Pratar mycket, men inte om detaljer
Undviker obehagliga ämnen
Bra på att ge positiv, konstruktiv feedback
Inte alltid direkt

{{first_name}}, när du kommunicerar med I-stil kom ihåg att:

Tala kortfattat och tydligt för att erbjuda dem större möjligheter att prata
Kom till saken, men prata inte för länge
Försök att få dem att prata
Låt dem berätta den bästa historien
Försäkra dig om att du inte är påträngande

{{first_name}}, tips på hur du kan behålla relationen:

Även om du kan få dem glada över att göra många saker, se till att de inte gör något som framställer dem i dålig dager
Be inte alltid om något - ge dem något gratis
Se till att du kommer ihåg vad de har sagt

{{first_name}}, undvik med I-stil:

Avbryt inte dem om de blir exalterade
Styr inte diskussionen
Glöm inte att ha kul inte alltid lika med att få till ett avslut

Utveckla relationen med I-stil:

Gå igenom allt med dem och gör ett avslut till ett naturligt steg i processen
Tala om detaljer så länge att de blir uttråkade och blir redo att underteckna avtalet
Bekräfta omedelbart efteråt skriftligen vad ni kommit överens om
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S-stil

S-stil är stadig, lugn och avslappnad. Även om de gillar interaktion med andra människor är de mer reserverade och mindre livliga än
I-stilar. S-stilar föredrar saker att förbli densamma eftersom förändringar och överraskningar hotar deras känsla av trygghet. Familj
och vänner tenderar att vara mycket viktiga för S-stilar. De försvarar ofta sin egen grupp eller teamet nästan känslomässigt; justhet
och rättvisa är mycket viktiga för S-stilar. S-stilar är tillförlitliga och stabila och vill samarbeta med den som är ansvarig för att utföra
uppgiften. De säger: ”Säg mig vad, när och hur du vill ha det gjort och jag ska gladeligen göra det. Om du inte ger mig tillräckligt med
detaljer, kommer jag inte komma igång eftersom du kan skylla på mig om det blir fel.” Eftersom S-stilar föredrar stabilitet och säkerhet
tenderar de att motstå förändringar och behöver stöd med dessa. De vill veta hur förändringen kommer att påverka deras liv. S-
stilar är också benägna att vara tveksamma i sina handlingar och i sitt beslutsfattande. Detta är i första hand på grund av deras
önskan att tänka på andra och för alla att ska komma överens.

Motto: Om det inte är trasigt, laga det inte.

Fokus: Engagerad med bekanta människor.

Under press - Alltför villiga. S-stilar har en tendens att vara tillmötesgående och artiga. Ofta säger de ”ja” för lätt.

Rädsla - Förlust av stabilitet. S-stilar har en önskan att ha en stabil och säker miljö. Förändring kan vara en utmaning för S-stilar.

Favoritfråga: Hur?

Kommunikationsstil:

Ofta bara en riktning, han/hon lyssnar och svarar på frågor
Talar lugnt
Skapar förtroende
Samtalar om ämnen som han/hon behärskar
Bra instruktör

{{first_name}}, när du kommunicerar med S-stil kom ihåg att:

Använd ett blygsamt tonfall
Förse dem med alla fakta de behöver
Ge en översikt över vad du ska säga innan du börjar
Visa att du ärligt försöker hjälpa dem
Gå framåt steg för steg

{{first_name}}, tips på hur du kan behålla relationen:

Skapa en distanserad vänskap
Tillbringa tillräckligt, men inte för mycket, tid med dem
Be om deras tillåtelse att använda dem som referens - men bara om du vet att de är överens med dig

{{first_name}}, undvik med S-stil:

Tvinga dem inte att tala innan de är redo
Glöm inte att täcka alla frågor
Skryt inte för mycket

Utveckla relationen med S-stil:

Få dem att berätta exakt vad de vill ha - och ge dem exakt det
Ge dem en möjlighet att dra sig ur
Var inte ytlig
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C-stil

C-stilen är den mest analytiska av de fyra beteendestilarna. C-stilar kan vara mycket detaljorienterade med fokus på fakta,
information och bevis. De är bekväma med att arbeta ensamma och är mest reserverade av de fyra stilarna. C-stilar är logiska och
metodiska i sitt arbetssätt. C-stilar är försiktiga och kompatibla med sina egna höga krav. De fokuserar på befintliga förhållanden för
att säkerställa kvaliteten på produkten eller tjänsten. C-stilar ser till att allt fungerar som det ska. C-stilar är ibland alltför kritiska mot
andra. De förväntar sig att alla ska följa deras normer. Deras uppmärksamhet på detaljer och korrekthet kan uppfattas som nitiska
av andra. C-stilars önskan att göra saker på rätt sätt kan också bromsa deras beslutsfattande. De kan över analysera frågor och
behöver en hel del information.

Motto: ”Om vi inte har tid att göra det rätt, har vi då tid att göra om det?” Som ett resultat av detta är C- stilar bra på att säkerställa
kvalitet.

Fokus: Analyser, uppgifter och saker.

Under press - Alltför kritiska. C-stilar har en tendens att vara så fokuserade på detaljer och de upptäcker ofta misstag och fel. De
andra stilarna kan uppleva C-stilar alltför kritiska.

Rädsla - Kritik för arbetet. C-stilar vill vara korrekta och producera högkvalitativt arbete. De vill inte göra misstag.

Favoritfråga: Varför?

Kommunikationsstil:

Bäst i skrif tlig kommunikation
Uttrycker inte ickeöverensstämmande åsikter
Ser till fakta och detaljer
Kan missa helheten
Talar inte om åsikter eller abstrakta frågor
Extremt diplomatiska

{{first_name}}, när du kommunicerar med C-stil kom ihåg att:

Använd ett blygsamt tonfall
Förse dem med alla fakta de behöver
Ge en översikt över vad du ska säga innan du börjar
Visa att du ärligt försöker hjälpa dem
Gå framåt steg för steg

{{first_name}}, tips på hur du kan behålla relationen:

Skapa en distanserad vänskap
Tillbringa tillräckligt, men inte för mycket, tid med dem
Be om deras tillåtelse att använda dem som referens - men bara om du vet att de är överens med dig

{{first_name}}, undvik med C-stil:

Tvinga dem inte att tala innan de är redo
Glöm inte att täcka alla frågor
Skryt inte för mycket

Utveckla relationen med C-stil:

Få dem att berätta exakt vad de vill ha - och ge dem exakt det
Ge dem en möjlighet att dra sig ur
Var inte ytlig

Organisation:

FinxS

Datum:

03.05.2017

Sam Sample
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Personlig handlingsplan: Nästa steg

Erfarenheten har visat att en kortfattad, enkel och specif ik handlingsplan är det bästa sättet att förbättra resultat. För att göra detta
kan du skapa "Topp 3" listor som hjälper dig att bli mera framgångsrik.

Topp 3, börja och sluta 

Baserat på det du har lärt dig, upptäckt och och insett i denna rapport, lista tre saker du ska BÖRJA göra: 

Baserat på det du har lärt dig, upptäckt och och insett i denna rapport, lista tre saker du ska SLUTA göra:

1

2

3

1

2

3

Organisation:

FinxS

Datum:

03.05.2017

Sam Sample

26


