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Introduktion

Denna rapport har skapats för att introducera dig i din nya roll.

Rapporten innehåller beskrivningar av dina naturliga förmågor och talanger, med hjälp av denna rapport kan du utveckla din potential
och få nya kunskaper. Vi hoppas att informationen i denna rapport kommer att hjälpa dig att skapa en optimal plan för din
introduktion på en ny arbetsplats.

I rapporten beskrivs den naturliga beteendestil som kostar minst energi och ansträngning, kräver mindre koncentration och tenderar
att vara mest roligt för dig. Den beskriver din mest naturliga reaktion när det inte f inns tid för rationell fördjupad analys av
situationen. Vårt naturliga beteende är särskilt tydligt i situationer där vi utsätts för stor press och vår förmåga att anpassa
beteendet är begränsad.

Denna analys bygger på de svar som givits i Extended DISC Personanalysformuläret. Denna analys bör inte vara det
enda kriteriet för att fatta beslut om dig själv. Syftet med denna analys är att ge underlag till dig i din
självutveckling.

Extended DISC beskriver inte din fullständiga personlighet och bör inte heller användas för detta ändamål.
Rapporten beskriver inte intelligens, kompetens, kunskap eller erfarenhet.

Vi rekommenderar att uppgifterna i rapporten stödjs av en w orkshop eller personlig feedback med en certif ierad Extended DISC
användare.
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Extended DISC Modellen

Extended DISC modellen har använts i 21 år 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.

Nedan beskriver vi de stilar som särskiljer de olika beteendetyperna.
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Extended DISC Diamanten - förändring

Att börja på ett nytt arbete eller få en ny roll innebär ofta stora förändringar. Nedan kan du se hur vi hanterar förändringar enligt
Extended DISC teorin.

Fundera på vilket beteende som är naturligast för dig i förändring

Vad behöver jag tänka på när jag lär mig nya arbetsuppgifter?
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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.
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Stabilitet, Pålitlighet, Ansvarstagande, Diskussion, Deltagande, Vänlighet, Enkelhet
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Jämför din egen diamant med bilden på föregående sida. Reflektera över det du ser.
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Extended DISC Profiler

En omfattande tolkning av dessa resultat bör göras av en certif ierad Extended DISC användare.

Extended DISC Profil II

Profil II illustrerar en persons 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 den enskilde. Den illustrerar den naturliga reaktionen hos
personen och är oftast det beteende som personen använder utåt.

Extended DISC Profil I

Profil I illustrerar hur personen känner att han/hon måste/vill anpassa sitt beteende för att bättre klara av kraven i denna specif ika
situation eller miljö. Profil I visar individens medvetna förståelse av sig själv och det egna beteendet i dagsläget (medveten självbild).

Profil I - Anpassningsbehov
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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 på arbetet?

Hur kan du använda dem på ditt arbete?
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Motivation

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.

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

Försöker undvika/Fruktar

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

Reflektion och slutsatser
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Naturligt beteende

Utvecklingsområden

Detta är inte en beskrivning av dina svagheter i ditt beteende utan är beskrivningar som du bör vara uppmärksam på eftersom, om
du blir alltför entusiastisk eller stressad kan dessa beteenden bli aktiva.

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 av dessa beteenden känner du igen hos dig själv?

Hur påverkar dessa beteenden dig?

Hur hanterar du dem?
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Beteendekompetenser som anställd

Följande meningar beskriver dig som medarbetare.

Teamdiamanten

Extended DISC Diamanten åskådliggör din naturliga beteendestil samt de handlingsmönster som kräver mera energi. Det mörkast
färgade området beskriver din naturliga beteendestil i teamet. 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.
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Intuition

Känna

Avkänna

Arbeta självständigt utan tillgängliga instruktioner: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Är villig att arbeta med många typer av människor : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver frihet och att kunna influera andra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Öka takten för att klara av förändringar: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Visa positivitet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Reflektion 

 

Vilka är dina viktigaste beteendekompetenser på arbetet?

Vilken beteendestil använder du mest?

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

Vilka uppgifter skulle du behöva hjälp med?
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Orsak till stress

Nedanstående lista beskriver de situationer som troligast orsakar stress

Se på listan ovan. Vilken situation skapar mest stress hos dig? Ge ett exempel på en situation där just detta inträffade.

Tecken på stress

Listan nedan hjälper dig att identif iera om du är under stress. När du märker att dessa beteenden upprepar sig, kan det vara ett
tecken på att du upplever stress.

Se på listan ovan. Vilka tecken på stress känner du igen? Ge ett exempel på en situation där just detta inträffade.

Hantera stress

Listan nedan beskriver aktiviteter som hjälper dig att effektivt hantera stress.

Se listan ovan. Hur skulle du kunna hantera stress i framtiden? Beskriv hur du vill göra konkret.

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

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

Ovänlig miljö: -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

Blir överdrivet orolig för relationer: -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
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Idealchefen

En person som han borde ha en chef som såväl kan stanna på stället som målmedvetet föra en fråga framåt. Chefen skall kunna
lyssna och tala om annat än arbetsangelägenheter och vara en person, som det är trevligt att gå till. Chefen måste också tidvis
kunna få mera fart på en person som han, i synnerhet vad gäller att börja med nya uppgifter då han själv är av litet annan åsikt.

Inlärningsstil

Nedan ser du den mest naturliga inlärningsstilen för dig.

Motivation

Nedan ser du det som motiverar dig bäst.
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Handlingsorienterad inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

"Trial and error" inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Experimentell inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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