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Radardiagram

Vad visar DiagrammetVad visar DiagrammetVad visar DiagrammetVad visar Diagrammet
Diagrammet ger en överblick över hela teamets ranking utifrån ett beräknat genomsnitt.

För var och en av beteendetendenserna finns en markering för teamets
genomsnittsranking.
Den färgade ytans storlek visar teamets samlade beteendetendens.
Diagrammet kan ses som en kartläggning av teamets resurser.
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Radardiagram - inkl spridning

Team Leader
Team Member
New in Team

Vad visar diagrammetVad visar diagrammetVad visar diagrammetVad visar diagrammet
Diagrammet ger en överblick över hela teamets ranking utifrån ett beräknat genomsnitt.

För var och en av beteendetendenserna finns en markering för teamets
genomsnittsranking.
Den färgade ytans storlek visar teamets samlade beteendetendens.
Teamradardiagrammet kan ses som en kartläggning av teamets resurser.
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Utvidgat Radardiagram

Vad visar diagrammetVad visar diagrammetVad visar diagrammetVad visar diagrammet
Diagrammet ger en överblick över hela teamets ranking utifrån ett beräknat genomsnitt.

För var och en av beteendetendenserna finns en markering för teamets
genomsnittsranking.
Den färgade ytans storlek visar teamets samlade beteendetendens.
Teamradardiagrammet kan ses som en kartläggning av teamets resurser.

Demo Report    05 / 2505 / 2505 / 2505 / 25



Udvidet Radargraf - Inkl. spredning
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1 : Lotte Laursen1 : Lotte Laursen1 : Lotte Laursen1 : Lotte Laursen
2 : ellen Lindblad2 : ellen Lindblad2 : ellen Lindblad2 : ellen Lindblad
3 : Filip Nielsen3 : Filip Nielsen3 : Filip Nielsen3 : Filip Nielsen
4 : Lars Dahl4 : Lars Dahl4 : Lars Dahl4 : Lars Dahl
5 : Nihil Nomen5 : Nihil Nomen5 : Nihil Nomen5 : Nihil Nomen

Vad visar diagrammetVad visar diagrammetVad visar diagrammetVad visar diagrammet
Diagrammet ger en överblick över hela teamets ranking utifrån ett beräknat genomsnitt.

För var och en av beteendetendenserna finns en markering för teamets genomsnittsranking.
Den färgade ytans storlek visar teamets samlade beteendetendens.
Teamradardiagrammet kan ses som en kartläggning av teamets resurser.
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Individuella diagram

Lotte LaursenLotte LaursenLotte LaursenLotte Laursen ellen Lindbladellen Lindbladellen Lindbladellen Lindblad Filip NielsenFilip NielsenFilip NielsenFilip Nielsen

Lars DahlLars DahlLars DahlLars Dahl Nihil NomenNihil NomenNihil NomenNihil Nomen
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Teamcirkel

A : Lotte Laursen : Blå energi

A

B : ellen Lindblad : Stark gul energi

B

C : Filip Nielsen : Gul energi

C

D : Lars Dahl : Blå och grön energi

D

E : Nihil Nomen : Stark röd energi

E
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Teamcirkel - Inklusiv roller

Team Leader
Team Member
New in Team
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Teamcirkel  Inklusiv funktion

Admin
Backstage
Costumerservice
Developer
Energizer
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Team Matrix  Spindelväv

1 : Lotte Laursen1 : Lotte Laursen1 : Lotte Laursen1 : Lotte Laursen
2 : ellen Lindblad2 : ellen Lindblad2 : ellen Lindblad2 : ellen Lindblad
3 : Filip Nielsen3 : Filip Nielsen3 : Filip Nielsen3 : Filip Nielsen
4 : Lars Dahl4 : Lars Dahl4 : Lars Dahl4 : Lars Dahl
5 : Nihil Nomen5 : Nihil Nomen5 : Nihil Nomen5 : Nihil Nomen

Grafen ger en snabb överblick över rankningen av alla de aktuella personerna.
Visar om det är hög eller låg överensstämmelse mellan dem.
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Team Matrix - Spridning

Teamets samlade profilTeamets samlade profilTeamets samlade profilTeamets samlade profil

Grafen visar teamets samlade profil.
Grafen har konstruerats utifrån en beräkning av samtligas ranking.

De tre linjerna i grafen visar:De tre linjerna i grafen visar:De tre linjerna i grafen visar:De tre linjerna i grafen visar:
1.) Den heldragna linjen visar: Genomsnittet av allas ranking
2.) Yttersta streckade linjen visar: Den högsta rankingen i teamet
3.) Innersta streckade linjen visar: Den lägsta rankingen i teamet

Grafen visar hur väl teamet tillsammans täcker de fyra teamrollerna:.Grafen visar hur väl teamet tillsammans täcker de fyra teamrollerna:.Grafen visar hur väl teamet tillsammans täcker de fyra teamrollerna:.Grafen visar hur väl teamet tillsammans täcker de fyra teamrollerna:.
1.) Nytänkande och igångsättande(Den gula sektorn)
2.) Genomförande och resultatorientering (Den röda sektorn)
3.) Noggrannhet och kvalitet (Den blå sektorn)
4.) Mänskliga aspekter och samarbete (Den gröna sektorn)v
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Team Matrix - Team medlemmer

Teamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teamet

Grafen ger en överblick över: Den enskilde i förhållande till teamet som helhet.
Grafen visar: Den enskilde teammedlemmens ranking i förhållande till teamet som helhet.

Här beskrivs i korta drag vad Lotte LaursenLotte LaursenLotte LaursenLotte Laursen bidrar med till ett team.

De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:
•  Analyser och detaljer
•  Disciplin och uthållighet
•  Kvalitet och perfektionism

Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:
Hög röd ranking - gör dessa tendenser tydligare
Hög gul ranking - skapar motsättningar till dessa tendenser
Hög grön ranking - förstärker dessa tendenser
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Samarbetsprofil för team

Beteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbete

De karaktäristiska drag som beskrivs här nedan är baserade på den högsta rankingen.
De utgör Lotte Laursen primära beteendestil.

Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:
-Ökar detaljorienteringen
- Stärker noggrannheten
- Skapar egen fokusering på kvalitet

Denna persons starka sidor i ett teamarbete är :Denna persons starka sidor i ett teamarbete är :Denna persons starka sidor i ett teamarbete är :Denna persons starka sidor i ett teamarbete är :
•  Analytisk og systematisk
• mycket disciplinerad
•  Mycket egen uthållighet
• Saklig och objektiv
•  Perfektionist
•  Effektiv i genomförandefaserna

Kompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenser

De karaktäristiska drag som beskrivs nedan är baserade på den näst högsta rankingen.
De beskrivna tendenserna visar på denna persons kompletterande bidrag i ett team:

Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:
•  Drivande
•  En bra igångsättare
•  Skapar resultat
•  Kringgår hinder
•  Sätter mål
•  Får andra att nå resultat

Tänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområden

Utvecklingsområdena är definierade utifrån det grundläggande antagandet:
Att man bär sina svaga sidor i de starka sidorna.
Lotte Laursen utvecklingsområden skulle därför kunna vara:

•  Skeptisk och kritisk
•  Konservativ - trög inför något nytt
•  Stel och oflexibel
•  Kan verka "torr" och inte inspirerande
•  Bekymrar sig i onödan
•  Isolerar sig
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Team Matrix - Team medlemmer

Teamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teamet

Grafen ger en överblick över: Den enskilde i förhållande till teamet som helhet.
Grafen visar: Den enskilde teammedlemmens ranking i förhållande till teamet som helhet.

Här beskrivs i korta drag vad ellen Lindbladellen Lindbladellen Lindbladellen Lindblad bidrar med till ett team.

De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:
•  Synnerligen idérik och skapande
•  Entusiastisk – bra på att övertyga andra
•  Mycket utåtagerande - skapar nya kontakter

Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:
Hög grön ranking - dämpar dessa tendenser
Hög blå ranking - skapar motsättningar till dessa tendenser
Hög röd ranking -förstärker dessa tendenser
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Samarbetsprofil för team

Beteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbete

De karaktäristiska drag som beskrivs här nedan är baserade på den högsta rankingen.
De utgör ellen Lindblad primära beteendestil.

Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:
- Förstärker nytänkande
- Ökar teamets utåtagerande
- Stärker entusiasm och modet att fortsätta

Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:
•  Väldigt idérik och nyskapande
•  Spanar in och är öppen för nyheter
•  Sprider gott humör
•  Entusiastisk – bra på att övertyga andra
•  Mycket utåtriktad - skapar nya kontakter
•  Sersaker och ting från nya vinklar

Kompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenser

De karaktäristiska drag som beskrivs nedan är baserade på den näst högsta rankingen.
De beskrivna tendenserna visar på denna persons kompletterande bidrag i ett team:

Kompletterande bidrag i ett teamarbete:Kompletterande bidrag i ett teamarbete:Kompletterande bidrag i ett teamarbete:Kompletterande bidrag i ett teamarbete:
•  En riktig lagspelare
•  God lyssnare
•  Löser konflikter
•  Fokuserar på bra arbetsklimat
•  Ger alltid andra utrymme
• Stor förståelse för andra

Tänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområden

Utvecklingsområdena är definierade utifrån det grundläggande antagandet:
Att man bär sina svaga sidor i de starka sidorna.
ellen Lindblad utvecklingsområden skulle därför kunna vara:

•  Blir ofta för ivrig
•  Talar mycket och för länge
• Blir för begeistrad
•  Beslutar sig för snabbt - tänker sig inte för
•  Tappar snabt intresset
•  Kommer med för många idéer – håller sig inte till det som beslutats
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Team Matrix - Team medlemmer

Teamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teamet

Grafen ger en överblick över: Den enskilde i förhållande till teamet som helhet.
Grafen visar: Den enskilde teammedlemmens ranking i förhållande till teamet som helhet.

Här beskrivs i korta drag vad Filip NielsenFilip NielsenFilip NielsenFilip Nielsen bidrar med till ett team.

De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:
•  Synnerligen idérik och skapande
•  Entusiastisk – bra på att övertyga andra
•  Mycket utåtagerande - skapar nya kontakter

Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:
Hög grön ranking - dämpar dessa tendenser
Hög blå ranking - skapar motsättningar till dessa tendenser
Hög röd ranking -förstärker dessa tendenser
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Samarbetsprofil för team

Beteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbete

De karaktäristiska drag som beskrivs här nedan är baserade på den högsta rankingen.
De utgör Filip Nielsen primära beteendestil.

Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:
- Förstärker nytänkande
- Ökar teamets utåtagerande
- Stärker entusiasm och modet att fortsätta

Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:
•  Väldigt idérik och nyskapande
•  Spanar in och är öppen för nyheter
•  Sprider gott humör
•  Entusiastisk – bra på att övertyga andra
•  Mycket utåtriktad - skapar nya kontakter
•  Sersaker och ting från nya vinklar

Kompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenser

De karaktäristiska drag som beskrivs nedan är baserade på den näst högsta rankingen.
De beskrivna tendenserna visar på denna persons kompletterande bidrag i ett team:

Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:
•  Mycket analytisk
•  Väldigt disciplinerad
•  Mycket uthållig
•  Saklig och objektiv
• Perfektionist
•  Effektiv i genomförandefaserna

Tänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområden

Utvecklingsområdena är definierade utifrån det grundläggande antagandet:
Att man bär sina svaga sidor i de starka sidorna.
Filip Nielsen utvecklingsområden skulle därför kunna vara:

•  Blir ofta för ivrig
•  Talar mycket och för länge
• Blir för begeistrad
•  Beslutar sig för snabbt - tänker sig inte för
•  Tappar snabt intresset
•  Kommer med för många idéer – håller sig inte till det som beslutats
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Team Matrix - Team medlemmer

Teamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teamet

Grafen ger en överblick över: Den enskilde i förhållande till teamet som helhet.
Grafen visar: Den enskilde teammedlemmens ranking i förhållande till teamet som helhet.

Här beskrivs i korta drag vad Lars DahlLars DahlLars DahlLars Dahl bidrar med till ett team.

De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:
•  Analyser och detaljer
•  Disciplin och uthållighet
•  Kvalitet och perfektionism

Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:
Hög röd ranking - gör dessa tendenser tydligare
Hög gul ranking - skapar motsättningar till dessa tendenser
Hög grön ranking - förstärker dessa tendenser
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Samarbetsprofil för team

Beteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbete

De karaktäristiska drag som beskrivs här nedan är baserade på den högsta rankingen.
De utgör Lars Dahl primära beteendestil.

Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:
-Ökar detaljorienteringen
- Stärker noggrannheten
- Skapar egen fokusering på kvalitet

Denna persons starka sidor i ett teamarbete är :Denna persons starka sidor i ett teamarbete är :Denna persons starka sidor i ett teamarbete är :Denna persons starka sidor i ett teamarbete är :
•  Analytisk og systematisk
• mycket disciplinerad
•  Mycket egen uthållighet
• Saklig och objektiv
•  Perfektionist
•  Effektiv i genomförandefaserna

Kompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenser

De karaktäristiska drag som beskrivs nedan är baserade på den näst högsta rankingen.
De beskrivna tendenserna visar på denna persons kompletterande bidrag i ett team:

Kompletterande bidrag i ett teamarbete:Kompletterande bidrag i ett teamarbete:Kompletterande bidrag i ett teamarbete:Kompletterande bidrag i ett teamarbete:
•  En riktig lagspelare
•  God lyssnare
•  Löser konflikter
•  Fokuserar på bra arbetsklimat
•  Ger alltid andra utrymme
• Stor förståelse för andra

Tänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområden

Utvecklingsområdena är definierade utifrån det grundläggande antagandet:
Att man bär sina svaga sidor i de starka sidorna.
Lars Dahl utvecklingsområden skulle därför kunna vara:

•  Skeptisk och kritisk
•  Konservativ - trög inför något nytt
•  Stel och oflexibel
•  Kan verka "torr" och inte inspirerande
•  Bekymrar sig i onödan
•  Isolerar sig
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Team Matrix - Team medlemmer

Teamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teametTeamgraf - Den enskilda individen i förhållande till teamet

Grafen ger en överblick över: Den enskilde i förhållande till teamet som helhet.
Grafen visar: Den enskilde teammedlemmens ranking i förhållande till teamet som helhet.

Här beskrivs i korta drag vad Nihil NomenNihil NomenNihil NomenNihil Nomen bidrar med till ett team.

De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:De 3 viktigaste bidragen i ett teamarbete:
•  Uppstartare
•  Mycket dynamisk
•  Skapar resultat snabbt

Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:Var uppmärksam på att:
Hög gul ranking - förstärker dessa tendenser
Hög grön ranking - dämpar dessa tendenser
Hög blå ranking -dämpar dessa tendenser
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Samarbetsprofil för team

Beteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbeteBeteendemönster i teamarbete

De karaktäristiska drag som beskrivs här nedan är baserade på den högsta rankingen.
De utgör Nihil Nomen primära beteendestil.

Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:Primära bidrag till ett team:
- Förstärker målfokuseringen
- Ökar uppgiftsorienteringen
- Skapar resultat

Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:Denna persons starka sidor i ett teamarbete är:
•  Energi och dynamik
• En bra igångsättare
•  Sätter mål
•  Skapar resultat
•  Finner ett sätt att kringgå hinder
•  Får andra att skapa resultat

Kompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenserKompletterande beteendetendenser

De karaktäristiska drag som beskrivs nedan är baserade på den näst högsta rankingen.
De beskrivna tendenserna visar på denna persons kompletterande bidrag i ett team:

Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:Kompletterande bidrag till ett teamarbete:
•  Väldigt idérik och nyskapande
•  En glädjespridare
•  Nyfiken - och mycket öppen för nyheter
•  Entusiastisk –bra på att övertyga andra
•  Mycket utåtriktad - skapar nya kontakter
•  Ser saker och ting från nya infallsvinklar

Tänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområdenTänkbara utvecklingsområden

Utvecklingsområdena är definierade utifrån det grundläggande antagandet:
Att man bär sina svaga sidor i de starka sidorna.
Nihil Nomen utvecklingsområden skulle därför kunna vara:

• Otålig och rastlös
• Kan uppfattas som alltför dominerande
•  Kan vara hetsig och brusa upp
•  Alltför fokuserad på resultat
•  För lite fokus på de mänskliga aspekterna
•  Ändamålet helgar medlen
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Teamfunktioner

MINST svarMINST svarMINST svarMINST svar

MINST svaren återspeglar: Sådan 'som man är' – så som man reagerar i en pressad situation.
Grafen ger en överblick över var det finns hög resp. Låg överensstämmelse mellan personerna i fråga.

När det är hög grad av överensstämmelseNär det är hög grad av överensstämmelseNär det är hög grad av överensstämmelseNär det är hög grad av överensstämmelse
Fördelar: Konsekvens, gemensamt förhållningssätt, värderingar, intressen etc.
Nackdelar: Finns det för mycket konsensus? Saknas det kanske dynamik?

När det är låg grad av överensstämmelseNär det är låg grad av överensstämmelseNär det är låg grad av överensstämmelseNär det är låg grad av överensstämmelse
Fördelar: Kompletterande värderingar, inställningar etc – ett brett fundament.
Nackdelar: Risk för oenighet och konflikter på grund av för stora grundläggande skillander.
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Alla i teamet
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Andra möjligheter

Andra Profil- och AnalysverktygAndra Profil- och AnalysverktygAndra Profil- och AnalysverktygAndra Profil- och Analysverktyg

e-stimate aps tillhandahåller även andra profilverktyg anpassade till olika
användningsområden. Här följer en kort presentation
Du kan se mer på www.e-stimate.dk
eller kontakta oss på info@e-stimate.dk för mer information.

StyrkeprofilenStyrkeprofilenStyrkeprofilenStyrkeprofilen
Grundar sig på positiv psykologi och belyser markanta starka personliga egenskaper.
Profilen är baserad på Martin Seligmans definitioner av 24 styrkor.
Den är anpassad till skandinavisk kultur och normgrupp.

FemfaktorprofilenFemfaktorprofilenFemfaktorprofilenFemfaktorprofilen
Femfaktorprofilen (Big Five) visar personlighetens fem bärande pelare.
Profilen grundar sig på International Item Pool, NEOAC modellen.
Den är anpassad till skandinavisk kultur och normgrupp.

Compass360Compass360Compass360Compass360
Ett flexibelt verktyg som har skräddarsytts för 360 graders feedback.
Lätt och enkel att använda med en utförlig rapport, som är lätt att tolka.

AnalyzerAnalyzerAnalyzerAnalyzer
Ett flexibelt verktyg för skräddarsydda analyser kring medarbetar- och kundnöjdhet.
Enkelt och lätt att använda med en utförlig och tydlig rapport.

CopyrightCopyrightCopyrightCopyright

Innehållet i denna rapport är skyddat av upphovsrätt.
e-stimate ApS äger alla utgivningsrättigheter till Beteendeprofilen.
Det är förbjudet att kopiera materialet för kommersiellt bruk.
För att använda delar av rapporten krävs skriftligt godkännande av
upphovsrättsinnehavaren. Förfrågan skickas till: info@e-stimate.dk

This Publication may not be reproduced or used in any forms or by any means,
electronically or mechanical, including photocopy or by any other information storage
system, or by any other means, without permission in writing from the publisher.

AnsvarAnsvarAnsvarAnsvar

Upphovsrättsinnehavaren e-stimate aps friskriver sig allt ansvar för användandet av
rapportens innehåll. Ansvaret för användandet av Beteendeprofilen och dess rapporter
ligger helt på användaren. e-stimate aps friskriver sig allt ansvar vad gäller hur innehåll
och output används.

Rapporten är inte en auktoritär källa.
Beskrivningar och texter kan inte jämställas med rådgivning.
Innehållet i rapporten skall betraktas som generell information.
e-stimate aps friskriver sig från ansvar, för skador eller förluster, som
direkt eller indirekt uppstår på grund av den information som ges i rapporten.
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