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Introduktion

Denna rapport har skapats för att du ska förstå och utveckla ditt naturliga beteende och din kommunikationsstil.

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

utveckling.

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 finns 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 workshop eller personlig feedback med en certifierad Extended DISC

användare.
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Extended DISC Profiler

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

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.

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 specifika situation eller

miljö. Profil I visar din medvetna förståelse av dig själv och ditt egna beteendet i dagsläget (medveten självbild).

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 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 föregående sida. Reflektera över det du ser.
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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

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

Reflektion och slutsatser 
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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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Textsida

Detta är en beskrivning av hur andra människor i allmännhet upplever dig. Bilda dig en helhetsuppfattning, utan att lösgöra enskilda

meningar ur innehållet. Texten utesluter inte, att du medvetet kan utveckla ditt naturliga beteendemönster och därigenom ge ett till

vissa delar avvikande intryck.

Adjektiv

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

Motivationsfaktorer

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.

Försöker undvika

En människa som han gillar inte strikta anvisningar eller bojor, som gör hans arbete alltför enformigt eller avgränsat. Sam gillar inte
överdriven småpetighet eller viktigpettrar överhuvudtaget. Människor, som inte kan ha roligt eller njuta av andras sällskap, anser han
vara svårtillgängliga.

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.

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.

Beslutsfattande

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.
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Din grupproll 

Trendsättare

Trendsättaren är en framåtsträvande idékläckare, som har förmåga att påverka andra medlemmar i gruppen. Trendsättaren blir inte
stillasittande, sysslolös och funderande utan litar på sin instinkt och spontanitet. Denna person gillar omväxling och att vara med i
olika grupper, situationer och ta olika roller. Andra medlemmar i gruppen tycker att Trendsättaren är öppen och social men också till
en viss grad ytlig och självcentrerad. I verkligheten är personen bara så fartfylld att han eller hon inte hinner stanna upp och
fundera på andras problem även om han eller hon skulle vilja det. Trendsättaren för gärna fram sina egna åsikter och strävar till att
få gruppen på sin sida. Som lyssnare är denna person inte vidare tålmodig. Trendsättaren måste på något sätt få skilja sig ur
mängden; det värsta för honom eller henne skulle vara att vara en vanlig genomsnittsmänniska i en genomsnittsgrupp. Att
koncentrera sig på en sak är svårt för honom eller henne, för Trendsättaren är bättre på att kläcka idéer än på att slutföra saker.

Sätter fart på diskussionen
Den som för fram nya tankar
Den som avslutar velandet

Inställning till grupparbete

Sätt att få människors uppmärksamhet
Sätt att motivera gruppen
Möjlighet att delegera tråkiga saker

Roll som beslutsfattare

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

Roll som motiverare

Föder fram gruppentusiasm
Motiverar genom att prata
Uppmuntrar och uppmanar

Roll som genomförare

Strävar efter enkelhet
Sitter inte och begrundar
Tillämpar regler

Den nytta som gruppen får

Gruppen kan förnya sig
Gruppens atmosfär hålls öppen
Får med sig människor
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Hur du arbetar i en grupp - Beteendekompetenser

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. 

Inte naturligt                                                                Naturligt

Specialist som kan visa den ljusa sidan av saken: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ta hand om teamets atmosfär (som en teammedlem): -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

supporter av andra och kompromissare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Specialist, koncentrerar sig på arbete enbart: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Självständigt utvecklare sitt eget område: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Självständig och logisk planerare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att reducera konflikter och guida andra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Pålitlig och deltagande ombesörjare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiv handledare och rådgivare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiv förändringsagent som tar bort tristess: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organisera och säkerställa teamets ansvar: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Omhändertagande jämn "doer": -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Medvetet få upp andras fart: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Krävande målsättare: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Introducera nya perspektiv: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Hjälpsam support och genomförare av rutiner : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Föra teamet mot målet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Få teamet att arbeta tillsammans mot målet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Fartfylld och medryckande involverande av andra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Deltagande och diskuterande "doer": -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Betona och fordra kvalitet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Samvetsgrann genomförare med fokus på människor: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Kommunikationstips 

När du kommunicerar med ett högt D 

Kom ihåg 

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

 För att 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

Ta det till nästa nivå 

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

Undvik 

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

När du kommunicerar med ett högt I

Kom ihåg

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

  För att 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

Ta det till nästa nivå

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

Undvik

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

Kom ihåg 

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

 För att 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

Ta det till nästa nivå 

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

Undvik 

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

När du kommunicerar med ett högt C

Kom ihåg

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

  För att behålla relationen

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

Ta det till nästa nivå

Inkludera deras krav i ditt erbjudande
Respektera deras åsikt och använda den när du ger dem ditt anbud
Kom överens om vad som ska följas upp efter avslut innan själva köpbeslutet görs

Undvik

Låt dem aldrig tänka att din produkt är något annat än av högsta kvalitet
Ge inte felaktiga uppgifter
Glöm inte att täcka in allt tillgängligt stöd och alla garantier
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Kommunikation - Beteendekompetenser

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. 

Inte naturligt                                                                 Naturligt

Tydlig och faktabaserad kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Övervägande faktabaserad kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Uppmuntrande, deltagande och involverande
kommunikation:

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

Tala repetitivt om samma ämne: -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

Skapa förtroende genom att tala om eget
specialistområde :

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

Skapa avstånd till andra människor: -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

Omtänksam och noggrann kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Målinriktad motivation och influerande: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Mycket systematisk och fokuserar på exakta ämnen: -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

Faktabaserad, målinriktad och direkt: -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

Direkt och målorienterad kommunikation: -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

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

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

Aktivt lyssnande, uppmärksam för att förstå allt: -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
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