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Introduktion

{{first_name}, denna rapport beskriver ditt "naturliga beteende". Den baserar sig på Extended DISC teorin, som hjälper dig att

kommunicera, förstå olikheter och utveckla dig. Denna rapport kommer att stödja dig i dina självinsikter och vi hoppas att den

kommer att vara både tankeväckande och ge dig förutsättningar att utvecklas.

Rapporten är skapad för att upptäcka nya idéer och frågor samt ge dig ny kunskap som ger nya perspektiv som bidrar till

utveckling. Den är inte skapad för att ersätta din erfarenhet eller metoder du använder i arbetet.

Rapporten baseras på svar som givits på ett antal frågor som utgår från Extended DISC teorin. Det är viktigt att komma ihåg att

detta INTE är ett TEST. Profilen klassificerar inte dig som bra eller dålig och begränsar inte din förmåga att utvecklas. Den ger inte

heller höga eller låga poäng och mäter inte heller intelligens eller yrkeskompetenser. Den beskriver inte din personlighet,

kompetens, kunskap eller erfarenheter.

Rapporten beskriver dina naturliga beteenden, de beteendestilar som tar minst energi och inte kräver någon större ansträngning.

Det naturliga beteendet är det beteende som får dig att känna dig bekväm och är det beteende du oftast använder då du inte har tid

att tänka efter eller rationalisera.

Extended DISC profiler bygger på DISC teorin, ett vida spritt koncept för att utforska människors beteende.

Vi hoppas att informationen i denna rapport kommer att hjälpa dig att skapa en optimal plan för din utveckling i ditt arbete med

kundservice.
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Extended DISC Modellen

Extended DISC-systemet är baserat på en psykologisk
teori som utvecklades på 1920-talet. Carl G. Jung
skapade fundamentet för teorin i s in bok Die
Psychologische Typen. Hans idé var att definiera två
beteendeaxlar; känna av - intuition och tanke - känsla,
och de fyra viktigaste beteendemönster som de
skapar. Jungs arbete utvecklades ytterligare av William
Moulton-Marston som definierade en fyrdimensionell
beteendekarta. Resultatet blev fyra-kvadrantsmodellen
som beskriver mänskligt beteende. Den är fortfarande
populär och används av organisationer och företag för
att utveckla individer.

Den ursprungliga referensramen utvecklades i s lutet
av 1940- talet och i början av 1950-talet. DISC-profilen
har visat s ig vara ett tydligt s ätt att beskriva och
analysera individers naturliga reaktion på yttre
påverkan. Teorin har inga kategorier för bra eller
dålig, det är med andra ord inte ett test där man
lyckas eller misslyckas.

Din Extended DISC 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.

Profil II illustrerar din naturliga 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.
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Extended DISC Profil I & II

Profil I - Anpassningsbehov
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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 områden betecknar andra beteendemönster, som du kan följa utan

större koncentration eller energiförbrukning. De vita områden 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.
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Jämför din egen diamant med föregående sida. Reflektera över det du ser.
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Naturligt beteende

Starka sidor

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

Vilka är dina viktigaste styrkor i ditt arbete?

Hur kan du använda dem mera i ditt arbete?
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Naturligt beteende

Motivationsfaktorer

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

Vad motiverar dig mest i ditt arbete?

Hur kan du bli mera motiverad i ditt arbete?
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Naturligt beteende

Försöker undvika

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

Vad försöker du att undvika i ditt arbete?

Hur påverkar det dig i ditt arbete?
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Naturligt beteende

Utvecklingsområden

Gör mindre noggranna uppskattningar
Fungerar ytligt
Påverkas av känslor
Försöker vara till lags för mycket
Handlar inte uppriktigt
Avslöjar inte alltid sin riktiga åsikt
Ute efter popularitet
Spenderar för mycket tid med människor
Gör slarvfel
Ser för mycket på sig själv
Blir ivrig utan att analysera situationen
Vill behålla sina kamrater till alla pris

Vilka är dina utvecklingsområden i ditt arbete?

Hur påverkar det dig i ditt arbete om du utvecklade dessa?
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Beteendekompetenser - kundtjänst

Denna sida använder en -5 till 5 gradig skala, från "Inte naturlig till naturlig stil". Inte naturligt stil - mest till vänster. Dessa områden

kräver mer energi från dig. Naturligt stil - mest till höger. Dessa områden 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.

Produktinriktade kundkontakter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Produktkännedom och stödfunktioner: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiv presentation av tekniska egenskaper: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Målinriktad motivering av kunder: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Återkommande, positiva kundkontakter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vägleda kunden i invecklade ärenden: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vinna kunden genom att entusiasmerande tala för
produkten:

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

Varierande, positiva kundkontakter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Varierande projekt utan långsiktiga kundrelationer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Upprätthålla målinriktade kundkontakter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Uppföljning och handledning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Sköta långsiktiga kundkontakter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Rättfram och rakt på sak i kontakt med kunder: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Regelbundet vinna nya kunder: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Reagera aktivt vid nya behov av service: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Påverka kunden positivt mot eget mål: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kontinuerligt skapa en positiv känsla av företaget: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Långsiktiga kundrelationer - uppfylla kundernas behov: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Korta målinriktade kundkontakter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hitta de detaljer som är fel vid hantering av kundklagomål: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hantera kunderna och skapa goodw ill: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ge kunden fakta och direkt återkoppling: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Diskutera och uppfylla kundens behov: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Bygga upp och upprätthålla kundregister: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Bestående kundrelationer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Reflektion beteendekompetenser

Vilka är dina viktigaste beteendekompetenser i ditt arbete?

Vilket beteende 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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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.

Denna sida använder en -5 till 5 gradig skala, från "Inte naturlig till naturlig stil".

Inte naturlig stil - mest till vänster. Dessa områden kräver mer energi från dig.

Naturlig stil - mest till höger. Dessa områden kräver mindre energi från dig.

Detta är inte en skala för "kan - kan inte göra". Med andra ord, när en av dina beteendekompetenser f inns 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.

Anteckningar 

Aktivt lyssnande, uppmärksam för att förstå allt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Aktivt utbyte av saklig information: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Detaljerad och logisk kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Empatisk, positiv och förstående: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inspirerande och motiverande påverkan på människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kommunicera på ett övertygande och positivt sätt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mycket systematisk och fokuserad kommunikationsstil: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiv, livlig och inspirerande kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Starkt målinriktad påverkan av människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tydlig och faktabaserad kommunikation: -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

Lyssna uppmärksamt utan att avbryta: -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

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

De situationer som du upplever som mest pressande

Dina mest utmärkande naturliga beteenden under press

Dina bästa tips om hur du minskar press

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

Är för intresserad av andras 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

Har starka och emotionella 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

Kan inte kontrollera känslor: -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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Kommunikationstips - kundtjänst 

Generella tips 

Inse att kundens uppfattning om företaget inte nödvändigtvis är densamma som din
Kom ihåg att fråga om kunden vill ha mer detaljerad information
Kom ihåg att gå framåt logiskt

När du kommunicerar med D 

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

När du kommunicerar med I 

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

När du kommunicerar med S 

Använd ett blygsamt tonfall
Förse dem med alla fakta de behöver
Ge en översikt över vad du ska säga innan du börjar

När du kommunicerar med C

Avsätt tid för att bevisa kvaliteten på din produkt/tjänst
Behåll det avstånd de vill behålla
Förse dem med mer fakta än de har bett om

Anteckningar 
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När du vill behålla relationen med D 

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

När du vill behålla relationen med I 

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

När du vill behålla relationen med S 

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

När du vill behålla relationen med C 

Informera dem i förväg om eventuella oplanerade ändringar av regler
Var social men inte ytlig när du talar om produkten
Det kan bli ditt ansvar att tillhandahålla uppföljningstjänster för att säkerställa att de faktiskt kommer att dra nytta av din
produkt/tjänst

Anteckningar  
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