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Denna rapport är baserad på dina svar när du fyllde i Extended DISC frågeformuläret.
Rapporten bör aldrig vara det enda kriterium för beslut kring dig själv och din utveckling.
Syftet med denna rapport är att ge dig information som stödjer dig i din utveckling.



Introduktion 

Sam, du har säkert redan insett att din framgång i arbetet till stor
del beror på hur väl du interagerar med 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.

Sam, denna rapport kommer att ge dig kartan för att mer framgångsrikt interagera med andra.

Kort bakgrund av Extended DISC modellen

Din rapport 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 identifierar fyra tydliga beteendestilar. 

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 profil

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
specifika 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 

Profil I - Anpassningsbehov
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Din DISC-stil 

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

Du identifierar 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.
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Sam i korthet

Denna sida ger en beskrivning av hur andra personer 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 andra kan uppfatta dig 

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

 Hur andra 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 andra 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 stifta 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.

Sams 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

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
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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

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.

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
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