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Extended DISC Ledarprofil med 360° feedback  

Anna, detta är din kombinationsrapport. I denna rapport kan du läsa om både ditt beteende utifrån en självskattning och en

bedömning som andra gjort av dig.

Extended DISC modellen har använts sedan 1994 och används idag i 50 länder runt om i världen. Varje land, som erbjuder

Extended DISC, utför detaljerade studier för att säkerställa meningsfulla och tillförlitliga resultat.

Extended DISC modellen grundar sig på Carl Gustav Jungs och William Moulton Marstons arbete. Grunden för teorin om mänskligt

beteende är uppdelningen av de fyra huvudsakliga stilar som kallas D, I, S och C. Kärnan i Extended DISC modellen är en exakt

mätning av intensiteten av de olika beteendestilarna hos den potentiella respondenten.

Första delen av rapporten beskriver din ledarprofil, som visar ditt individuella beteende  i strategiskt arbete enligt DISC-teorin.

Svaren grundar sig på den självskattning som du gjorde då du fyllde i din Extended DISC profil. Du får ditt beteende beskrivet både

genom diamanten och olika texter. Nedan kan du se de olika procentsatserna i din profil.

Profil I visar ditt anpassade beteende, det vill säga hur du upplever att du vill/måste anpassa ditt beteende för att bättre klara av en

specifik situation eller miljö. Profil I visar din medvetna förståelse av dig själv.

D I S C

Profil I 0% 80% 20% 0%

Profil II illustrerar din naturlig reaktion på 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 du har och är oftast det

beteende som du använder utåt.

Din DISC-stil är: SI

D I S C

Profil II 0% 45% 55% 0%

Andra delen  i denna rapport är en 360° feedback. Denna del innehåller både din egen bedömning av dig själv, utifrån olika

frågeställningar, samt dina kollegers bedömning av ditt beteende i strategiskt arbete.
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Profil I - Anpassningsbehov Profil II - Naturlig stil

 Extended DISC Profiler
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Extended DISC Diamanten - Vanliga utmaningar för ledare

Nedan illustrerar vi de vanligaste utmaningarna för ledare enligt Extended DISC teori.

Fundera på vilka uppgifter som är mest naturliga för dig och vilka som kräver mera energi och tålamod.

Vilka uppgifter är viktigast i ditt arbete idag?
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Extended DISC Diamanten

Extended DISC Diamanten åskådliggör din naturliga beteendestil samt de handlingsmönster som kräver mera energi. Det mörkast

färgade området beskriver din naturliga beteendestil.

De ljusare områdena betecknar andra beteendemönster, som du kan följa utan större koncentration eller energiförbrukning.

De vita områdena visar de beteendestilar, som kräver mera energi, eftersom de inte är naturliga för dig.

I diamanten utvisar pilens startpunkt din naturliga stil. Pilens riktning och längd indikerar hur du själv upplever att du borde anpassa

din naturliga stil i din nuvarande situation. Pilens spets motsvarar din anpassade beteendestil.

Jämför din egen diamant med föregående sida. Reflektera över det du ser.
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Naturligt beteende

Starka sidor

Är alltid färdig att hjälpa och delta

Framhäver inte sig själv

Gör som han har lovat

Anpassar sig till olika slags människor

Trivs med grupparbete

Tar alla synvinklar i beaktande

Söker tryggt slutresultat

Kommer ihåg mjuka värden

Står bakom sitt ord

Utövar inte påtryckning

Orkar instruera och diskutera

Hjälper till att se andra sidan av slanten

Vilka är dina viktigaste styrkor i ditt ledarskap?

Hur kan du använda dem i ditt ledarskap?
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Naturligt beteende

Motivationsfaktorer

Vänlig atmosfär

Goda och stimulerande relationer

Möjlighet att verka självständigt

Pålitlighet och ärlighet

Planmässighet

Möjlighet att göra sitt eget jobb

Godmodighet

Pålitlighet

Att hitta en positiv lösning

Lugna människor

Jämnställd konversation

Att lyssna till sin egen åsikt

Vad motiverar dig mest i ditt arbete som ledare?

Hur kan du öka din motivation i ditt arbete?
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Naturligt beteende

Försöker undvika/Fruktar

Att förlora sina vänner

Att tillägga okontrollerad osäkerhet

Aggressivt konkurrerande människor

Illojalitet

Otålighet

Otrygghet

Fysisk och själslig ensamhet

Att bli ledd egenmäktigt

Att binda med småsaker

Ständiga onödiga förändringar

Otacksamma människor

Människor som tränger sig på andras revir

Beskriv situationer där du försöker undvika det du fruktar.

Hur påverkar det ditt ledarskap?
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Naturligt beteende

Utvecklingsområden

Anspråkslös och nöjd med lite

Långsam beslutsfattare

Envis försvarare av rätt och gammalt

Sörjer över andra

Håller sig inte till sin ställning

Kan inte vara ensam

Vågar inte göra modiga förändringar

Har svårt att ändra riktning

Håller envist fast vid sina principer

Låter sig utnyttjas av andra

Ger äran åt andra

Nöjer sig med att bara vara med

Inom vilka områden skulle du kunna  utvecklas?

Vad skulle det innebära för ditt ledarskap?
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Hantera press

Extended DISC pressrapport beskriver inte hela din personlighet

och skall inte användas för detta ändamål. Rapporten beskriver

inte heller intelligens, kompetenser, kunskap eller erfarenheter.

Rapporten beskriver tre områden:

De situationer som du upplever som mest pressande

Dina mest utmärkande naturliga beteenden under press

Dina bästa tips om hur du minskar press

Vi rekommenderar att resultatet i denna rapport skall analyseras

med en person som är certifierad Extended DISC användare.

De situationer som du upplever som mest pressande

Dina mest utmärkande naturliga beteenden under press

Dina bästa tips om hur du minskar press

Ovänlig miljö: -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

Orättvis behandling av människor: -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

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

Tillåt tillräckligt med tid för att diskutera situationen: -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

Närma dig personen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Extended DISC beteendekompetenser samt 360° feedback

Nedan presenteras tre resultat, ditt beteende enligt Extended DISC teori samt din egen och dina medarbetares bedömning av ditt

beteende med fokus på strategiskt ledaskap.

Extended DISC teori

Extended DISC resultatet presenteras som en -5 till 5 gradig skala, från "Inte naturlig till naturlig stil". Inte naturligt stil - mest till

vänster. Dessa objekt kräver mer energi från dig. Naturligt stil - mest till höger. Dessa objekt kräver mindre energi från dig.

Detta är inte en skala för "kan - kan inte göra" . Med andra ord, när en av dina beteendekompetenser finns på vänster sida av

skalan, betyder det inte att du inte kan göra mycket bra i det området. I själva verket kanske du utmärker dig i detta område.

Resultaten indikerar helt enkelt att du måste spendera mer medveten ansträngning, koncentration och energi ur en

beteendevetenskaplig aspekt.

360° feedback

Öppen 360° feedback mäter färdigheter och beteenden och underlättar givandet av konkret feedback, ökar öppenheten och ger

underlag att lösa olika problemsituationer.Dina medarbetare har svarat på ett antal frågor och svarar på: "Det här är min upplevelse

av dig med fokus på strategiskt ledarskap”. Öppen 360° berättar hur människor uppfattar beteendet hos en person eller en grupp.

Du har även själv fått göra en bedömning på dina färdigheter och ditt beteende. Genom att jämföra dina medarbetares svar med

dina egna får du reda på om det råder ett gap i er uppfattning gällande någon fråga.

Extended DISC resultat 

Inte naturligt                                                                 Naturligt 

Öppen 360° resultat

Reflektion

Systematisk, målmedveten strategi för att följa en
säljprocess (prospektering):

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

Skapar systematiska, målmedvetna strategier för att följa en säljprocess (Egna resultat)

1.00

2.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Kommunicera med teamet om hur de bidrar till
organisationens strategi och framgång:

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

Kommunicerar med teamet om hur de bidrar till organisationens strategi och framgång (Egna resultat)

0.00

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2

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

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

Hjälper andra att förstå hur de levererar strategi, vision, mission och värderingar (Egna resultat)

-0.67

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

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

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

Använder nätverk i hela organisationen för att påverka den strategiska riktningen (Egna resultat)

0.33

2.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2

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

Justerar sin egen strategi mot olika människor (Egna resultat)

0.33

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Leta utanför organisationen för att bygga strategiska
allianser:

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

Letar utanför organisationen för att bygga strategiska allianser (Egna resultat)

0.33

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2

Detaljerad planering om hur man kommunicerar strategin
till organisationen:

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

Letar utanför organisationen för att bygga strategiska allianser (Egna resultat)

0.33

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Att sätta upp en detaljerad strategisk plan: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Sätter upp en detaljerad strategisk plan (Egna resultat)

0.67

2.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2

Fokusera på hur strategin stödjer människors motivation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fokuserar på hur strategin stödjer människors motivation (Egna resultat)

-0.67

-1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Förvärva alla uppgifter som behövs för
strategiutveckling:

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

Förvärvar alla uppgifter som behövs för strategiutveckling (Egna resultat)

-0.67

2.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2

Ha ett strategiskt perspektiv, se den större bilden: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Har ett strategiskt perspektiv, ser den större bilden (Egna resultat)

1.33

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Hålla i minnet hur man säljer strategin: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Håller i minnet hur man säljer strategin (Egna resultat)

-1.33

2.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2

Kommunicera på ett sådant sätt att människor identifierar
sig med strategin:

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

Kommunicerar på ett sådant sätt att människor identifierar sig med strategin (Egna resultat)

0.67

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Sälja in strategin till organisationen för att få folk att agera: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Säljer in strategin till organisationen för att få folk att agera (Egna resultat)

1.33

2.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2

Upprätthålla en hög strategisk nivå vid utförande av
detaljerade åtgärder:

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

Upprätthåller en hög strategisk nivå vid utförande av detaljerade åtgärder (Egna resultat)

1.67

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Utveckla affärsstrategier som drar nytta av möjligheter
och minimerar risker:

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

Utvecklar affärsstrategier som drar nytta av möjligheter och minimerar risker (Egna resultat)

-0.67

2.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2

Vända strategier till detaljerade handlingsplaner: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vänder strategier till detaljerade handlingsplaner (Egna resultat)

-0.33

0.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Extended DISC resultat

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Öppen 360° resultat

Reflektion

Utveckla strategier för att minimera risker: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Utvecklar strategier för att minimera risker (Egna resultat)

0.33

1.00

Medarbetare

Själv

-2 -1 0 1 2
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Reflektion beteendekompetenseroch 360° feedback

Vilka är dina viktigaste beteenden som ledare?

Vilken ledarstil använder du mest?

Vilka områden vill du utveckla? Vilka åtgärder behöver du vidta för att utveckla dessa områden?

Vilka uppgifter skulle du kunna delegera? Vilka åtgärder behöver du vidta för att delegera dessa uppgifter?
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Reflektion kommunikation

Hur använder du din kommunikationsstil mest effektivt?

Vilken kommunikationsstil använder du mest?

Vilka områden vill du utveckla? Vilka åtgärder behöver du vidta för att utveckla dessa områden?

Vad innebär det för dina medarbetare om du utvecklar din kommunikationsstil?
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