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Introduktion

Denna beteendeanalys visar de mest karaktäristiska dragen i ditt beteendemönster
baserat på 4 preferenser.

Människor med hög röd preferensröd preferensröd preferensröd preferens
har en tendens att styra sin omgivning. De är drivande och resultatinriktade.

Människor med hög gul preferensgul preferensgul preferensgul preferens
har en tendens att utmärka sig. De är skapande och bra på att övertyga andra.

Människor med hög grön preferensgrön preferensgrön preferensgrön preferens
har en tendens att söka samarbete med andra för att lösa uppgifterna. De är sociala.

Människor med hög blå preferensblå preferensblå preferensblå preferens
har en tendens att föredra kända ramar. De är noggranna och har fokus på precision.

Beteendeprofilens teoretiska bakgrundBeteendeprofilens teoretiska bakgrundBeteendeprofilens teoretiska bakgrundBeteendeprofilens teoretiska bakgrund
Beteendeprofilens primära teoretiska grund är Theory of Human Behavior,
en evolutionspsykologisk teori för att kunna förklara människors beteende.
Människans yttersta mål är: Att överleva och att föra sina gener vidare.
Detta är drivkraften bakom våra synliga mål och alla våra underliggande mål
och därmed den basala "drivkraften" som styr vårt beteende.

Alla människor har fyra evolutionsbetingade drivkrafter:
Att nå fördelar - Att försvara - Att uppnå insikt - Att skapa relationer.
Dessa drivkrafter har utvecklats genom evolution, men är fortfarande våra drivkrafter.
Drivkrafter, som har hållit oss vid liv och hjälpt oss att undvika fara.
Beteendeprofilen är också inspirerad av Adlers modell.
Adler såg människan som ett socialt väsen, som utvecklas under hela livet,
men han insåg också att människan även har aggressiva tendenser.
Adler såg dessutom människorna som olika vad gäller energi och handlingskraft.
Han kombinerade dessa drag i fyra grundläggande beteendemönster.

Beteendeprofilen har anpassats till nyare teoretisk forskning, speciellt till:
Self determinationteorier, "drivkrafter": Agency, Autonomi, Community, Control och
Eysencks teorier om personlighetsdrag: Extrovert/Introvert och Fakta/Känsla.

Om tolkning av beteendemönster.Om tolkning av beteendemönster.Om tolkning av beteendemönster.Om tolkning av beteendemönster.
Beteende är en kombination av många faktorer: Personlighetsdrag, erfarenhet, situation.
Beteende kan därför tolkas så här: Beteende = (Personlighet x Situation)

Om rapportens texterOm rapportens texterOm rapportens texterOm rapportens texter
Texterna i rapporten är baserade på kombinationerna av de fyra beteendemönsterna.
Texterna beskriver tendenser - och skall läsas som exempel på sätt att agera.

Övertolka inte - fånga tendenserna.Övertolka inte - fånga tendenserna.Övertolka inte - fånga tendenserna.Övertolka inte - fånga tendenserna.
Jämför alltid varje testresultat med din egen uppfattning.Jämför alltid varje testresultat med din egen uppfattning.Jämför alltid varje testresultat med din egen uppfattning.Jämför alltid varje testresultat med din egen uppfattning.
Sök kompletterande feedback från omgivningen om det inte stämmer med din uppfattning.Sök kompletterande feedback från omgivningen om det inte stämmer med din uppfattning.Sök kompletterande feedback från omgivningen om det inte stämmer med din uppfattning.Sök kompletterande feedback från omgivningen om det inte stämmer med din uppfattning.
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Egenskaperna för de fyra typerna

Karaktäristiska dragKaraktäristiska dragKaraktäristiska dragKaraktäristiska drag • Energisk
• Målinriktad
• Dynamisk

• Idérik
• Spontan
• Kontaktskapande

• Stabil
• Lojal
• Omtänksam

• Strukturererad
• Korrekt
• Detaljorienterad

MotivationsfaktorerMotivationsfaktorerMotivationsfaktorerMotivationsfaktorer • Makt
• Segrar
• Inflytande

• Frihet
• Omväxling
• Positiv atmosfär

• Stabilitet
• Samarbete
• Trygghet

• Struktur
• Objektivitet
• Tydliga regler

”Rädslor””Rädslor””Rädslor””Rädslor” • Fiasko
• Nederlag
• Bristande inflytande

• Ensamhet
• Begränsninger
• Regler och system

• Konflikter
• Förändringar
• Utanförskap

• Tidspress
• Misstag
• Oro och oreda

KommunikationsstilKommunikationsstilKommunikationsstilKommunikationsstil • Styrande
• Tydlig och rättfram
• Fokuserad

• Sprudlande
• Charmerande
• Hörs och syns

• Lyssnande
• Hänsynsfull
• Talar lugnt och
förklarande

• Objektiv
• Försiktig
• Genomtänkt

Typisk roll i teametTypisk roll i teametTypisk roll i teametTypisk roll i teamet • Uppstartare
• Teamledare
• Beslutsfattare

• Idéspruta
• Energiskapare
• Inspiratör

• Konfliktlösare
• Samverkare
• Omhändertagande

• Granskare
• Administratör
• Observatör

KaraktäristikaKaraktäristikaKaraktäristikaKaraktäristika

Radardiagrammet till vänster visar den tydligaste tendensen i din profil.
I matrisen ovan beskrivs det som är karaktäristiskt för de fyra typerna.

- Vilka karaktäristiska drag kan du känna igen i förhållande till din starkaste ranking?
- Och vilka särdrag i förhållande till din näst starkaste ranking?
- Ge konkreta exempel!
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Radardiagram

Vad visar diagrammetVad visar diagrammetVad visar diagrammetVad visar diagrammet
Diagrammet visar en samlad överblick av de fyra beteendetendenserna.
Den färgade ytans storlek präglar beteendemönstret.
Diagrammet ger en överblick av de 4 tendenserna.

PlusmarkeringenPlusmarkeringenPlusmarkeringenPlusmarkeringen
Rankingen är underlag för de färgade ytornas storlek.
Plusmarkeringar utanför den färgade ytan visar en vilja att förstärka.
Plusmarkering innanför visar en vilja att dämpa aktuellt beteende.
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Utvidgat Radardiagram

Vad visar det utförligare radardiagrammetVad visar det utförligare radardiagrammetVad visar det utförligare radardiagrammetVad visar det utförligare radardiagrammet
Var och en av färgkvadranterna är delade i 2 facetter.
De åtta facetterna ger en mera nyanserad bild av de fyra beteendetendenserna.
Obs: Inte enbart en ytas storlek utan även dess relation till övriga är viktig.

Röda facetterRöda facetterRöda facetterRöda facetter
1.)Jag-fokus - Fokus på egna resultat, taktisk, att nå egna mål.
2.)Handling - Fokus på uppgiften, att nå resultat, att nå gruppens mål.

Gula facetterGula facetterGula facetterGula facetter
3.)Utåtriktning - Fokus på nya kontakter och upplevelser, självförverkligande
4.)Nytänkande - Fokus på idéer, nyskapande med helhetssyn

Gröna facetterGröna facetterGröna facetterGröna facetter
5.)Gemenskap - Fokus på andra, på gemenskap och gruppens bästa.
6.)Känsla - Fokus på reaktioner och känslor, försiktigt och i samförstånd.

Blå facetterBlå facetterBlå facetterBlå facetter
7.)Reflexion - Fokus på lugn, fördjupning, eftertänksamhet, förståelse.
8.)Kontroll - Fokus på expertis, exakthet, systematik och säkerhet.
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Utvidgat Radardiagram Plus

Vad visar det Utförligare Radardiagram PlusVad visar det Utförligare Radardiagram PlusVad visar det Utförligare Radardiagram PlusVad visar det Utförligare Radardiagram Plus
Var och en av färgkvadranterna är delade i 2 facetter.
De åtta facetterna ger en mera nyanserad bild av de fyra beteendetendenserna.
Obs: Inte enbart en ytas storlek utan även dess relation till övriga är viktig.

Plus markeringenPlus markeringenPlus markeringenPlus markeringen
Rankingen är underlag för de färgade ytornas storlek.
Plusmarkeringar utanför den färgade ytan visar en vilja att förstärka.
Plusmarkering innanför visar en vilja att dämpa aktuellt beteende.
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Färghjul

Vad visar grafenVad visar grafenVad visar grafenVad visar grafen
Markeringen i färghjulet är resultatet av din ranking.
Det finns 26 möjliga placeringar i färghjulet.

En placering i den yttersta ringen visar att EN färg är markant starkast.
En placering närmre mitten innebär en jämnstark ranking av 3 färger.
I övriga placeringar samverkar 2 färger.
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Beteendemönster

Nihil Nomen har störst samstämmighet med kännetecken för: Stark röd energi.Nihil Nomen har störst samstämmighet med kännetecken för: Stark röd energi.Nihil Nomen har störst samstämmighet med kännetecken för: Stark röd energi.Nihil Nomen har störst samstämmighet med kännetecken för: Stark röd energi.

Nihil är målinriktad och har fokus på att skapa mätbara resultat.
Han vill ha full kontroll och vill bestämma vilka mål som ska uppnås.

Nihil är mer beslutsam och resultatorienterad än de flesta.
Han har både vilja och förmåga att skapa konkreta resultat snabbt.

Han vill ha makt, inflytande och status – och motiveras extra mycket av möjligheten att uppnå
personliga resultat.

Viljan att nå mål kombineras med en mycket stark egen motivation
att arbeta resultatorienterat och fokuserat.
De höga personliga kraven kan innebära att han är snabb att kritisera eller berömma.

Nihil är en bra startmotor som kan vara både motiverande och inspirerande när det lönar sig.
Nihils fördelar i ett uppdrag är att ta snabba beslut och agera direkt.

Framgång och nya utmaningar är drivkraften i vardagen.
Nihil söker därför alltid utmaning – gärna inom vitt skilda områden.

Det är alltid fokus på resultat. Han kan därför ge avkall på kvalitet.
Nihil glömmer snabbt dåliga resultat och koncentrerar sig på att finna nya vägar till framgång.

Att uppnå mål och resultat är det viktigaste.
Om andra inte ställer upp eller om de tar för lång tid på sig att göra uppgifterna kommer han att
göra det själv för att nå målet.

Nihil är ofta en ”ensamvarg” - särskilt om det är viktigt att nå ett visst resultat eller om det är
problem med att uppnå satta mål.

Nihil gillar tävlingsmoment och prövar gärna nya aktiviteter och utmaningar av olika slag.
Han är klar över sina egna starka sidor men är inte alltid lika medveten om sina begränsningar.
Han åtar sig därför nya utmaningar och uppgifter utan hänsyn till om han har de färdigheter,
kunskaper och den erfarenhet som behövs.
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Beteendemönster

Så är Nihil att samarbeta med:Så är Nihil att samarbeta med:Så är Nihil att samarbeta med:Så är Nihil att samarbeta med:
Nihil är ambitiös och går i täten.

Många uppfattar Nihil som den typiske ledaren – särskilt bland ”likasinnade”.
Starka personligheter attraheras ofta av att samarbeta med Nihil – medan andra persontyper
kan uppleva det som långt mindre attraktivt eller trevligt.
Han kan nämligen vara svår att samarbeta med om någon eller något står i vägen för att han
kan nå sina mål.

Nihil vill arbeta självständigt och kan därför lätt bli otålig i ett teamarbete.
Han vill helst ta beslut själv och sedan arbeta på att övertala de andra att ställa upp för honom i
hans strävan att nå de egna målen.
Han bryr sig inte mycket om vad andra anser om om honom.

Nihil kommunicerar rättframt och direkt och tar inte illa upp om han blir bemött på samma sätt.
Även i mindre formella situationer kommer Nihil fortfarande att ”ta plats” och inte många lär
utmana hanss naturliga karisma och starka personliga auktoritet.

För Nihil är ”tålamod” ett okänt begrepp och han har sällan någon större förståelse för att andra
kan ha en annan syn på saker och ting. Speciellt människor som inte är lika dominanta kan
skrämmas av detta och Nihil har förmodligen mycket liten förståelse för deras starka sidor.

Nihil vet vad han vill och otåligheten både syns och hörs om tempot inte är tillräckligt högt.
”All förflyttning sker i språngmarsch” är inställningen både för honom själv och för andra.

Nihil bedömmer andra speciellt efter deras förmåga att ”få händerna ur byxfickorna” och få
något gjort.
Han omger sig helst med människor som är lika handlingskraftiga som han själv och med
människor som vill ta eget ansvar.

Nihil är klart bättre på uppgiftsorienterade uppdrag än på relationsorienterade.
Han upplevs som tuff av de flesta. Om Nihil anklagas för att vara hårdhänt kan han vara helt
oförstående och förundra sig över att andra kan vara så känsliga.

Den mest typiska inställningen är att:
Det är alltid resultatet som räknas.

Nihil Nomen    10 / 3310 / 3310 / 3310 / 33



Karaktäristiska drag

Vad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om Nihil
Matrisen ovan visar exempel på typiskt beteende hos Nihil.
Utlåtandena för varje område är valda på bas av hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså individuellt beräknat för var och en av de fyra faktorerna.

Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.
- Markera de påståenden som bäst matchar din egen uppfattning.
- Markera de påståenden som du tycker stämmer sämst.
- Be om feedback av personer som känner dig väl - har de samma bedömning som du?

Hög ranking

•  Målinriktad
•  Går i spetsen
•  Mycket handlingskraftig
•  Tar befälet
•  Självrådig
•  Stark
•  Djärv
•  Krävande
•  Tävlingsmänniska
•  Tänker och agerar snabbt

Genomsnittsranking

•  Trivs i andras sällskap
•  Övertygar
•  Intresserad av nytt
•  Öppen för idéer
•  Humoristisk
•  Påverkar andra
•  Gärna tilsammans med andra
•  Pratsam
•  Har externa kontakter
•  Positiv grundinställning

Genomsnittsranking

•  Ordentlig
•  Noggrann
•  Hinner med det mesta
•  Undersöker gärna
•  Söker kunskap
•  Kvalitetsmedveten
•  Har sinne för detaljer
•  Väger för och mot
•  Vill ha regler
•  Stabil

Ganska låg ranking

•  Kan vara självupptagen
•  Kan vara spontan
•  Egennyttig
•  Brukar hålla sitt ord
•  Aktiv
•  Saklig
•  Oberoende
•  Uppmärksam
•  Kan hantera konflikter
•  Otålig
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Arbetsrelaterat beteende

Vad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om Nihil
Matrisen ovan visar exempel på typiskt beteende hos Nihil.
Utlåtandena för varje område är valda på bas av hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså individuellt beräknat för var och en av de fyra faktorerna.

Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.
- Markera de påståenden som bäst matchar din egen uppfattning.
- Markera de påståenden som du tycker stämmer sämst.
- Be om feedback av personer som känner dig väl - gör de samma bedömning som du?

Hög ranking

•  Resultatfokuserad
•  Målinriktad och mycket ambitiös
•  Föredrar en konkurrensutsatt miljö
•  Tar snabba beslut
•  Använder sin makt och auktoritet
•  Vill bestämma allt själv
•  Är ofta svår att samarbeta med
•  Kan vara alltför otålig
•  Väntar inte på andra
•  Kvantitet kommer före kvalitet

Genomsnittsranking

•  Hanterar väl uppsökande uppdrag
•  Tillmötesgående
•  "Lagom" aktiv
•  Gillar det som är nytt
•  Vill vara tilsammans med andra
•  Gillar en informell arbetsmiljö
•  Kan ha svårt att vara fokuserad
•  Kan klara rutinuppgifter
•  Kan samarbeta med andra
•  Det kan ta tid att genomföra

Genomsnittsranking

•  Vanligtvis uthållig i jobbet
•  Arbetar ofta ihärdigt
•  Utstrålar viss självsäkerhet
•  Noggrann och grundlig
•  Rättar sig efter regler och normer
•  Arbetar systematiskt
•  Klarar periodiskt rutinarbete
•  Kan arbeta ensam
•  Kan vara känslig för kritik

Ganska låg ranking

•  Är aktiv och agerar
•  Att vara överens är inte så viktigt
•  Lagspelare när det lönar sig
•  Kan göra soloinsatser
•  Plikttrogen när det gäller gemensamma mål
•  Arbetar helst inte med rutinuppgifter
•  Inte så bra konfliktlösare
•  Tycker att sociala relationer är mindre viktiga
•  Deltar i möten och diskussioner.
•  Kan bli rastlös
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Motivationsfaktorer

Vad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om Nihil
Matrisen ovan visar exempel på vad som motiverar Nihil.
Påståendena för varje område är valda utifrån hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså individuellt beräknat för var och en av de fyra faktorerna.

Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.
- Markera de påståenden som du tycker stämmer bäst med din uppfattning.
- Markera de påståenden som du upplever stämmer sämre.
- Be om feedback från personer som känner dig väl - Delar de din uppfattning?

Motiveras av:

•  Att få visa handlingskraft
•  Makt och inflytande
•  Att bestämma själv
•  Konkurrens och belöning
•  Prestige och status

Demotiveras av:Demotiveras av:Demotiveras av:Demotiveras av:
•  Obeslutsamhet
•  Brist på utmaningar
•  Att inte vara bäst

Motiveras av:

•  Frihet
•  Att kunna gå "sina egna vägar"
•  Möjlighet till nytänkande
•  Att vara "på G"
•  Möjlighet till externa kontakter

Demotiveras av:Demotiveras av:Demotiveras av:Demotiveras av:
•  För många begränsningar
•  För många regler
•  Rutinarbete

Motiveras av:

•  Att det finns styrning
•  Vettig systematik
•  Att ha viss kontroll
•  Att man fokuserar på kunskap
•  Att använda sin kompetens

Demotiveras av:Demotiveras av:Demotiveras av:Demotiveras av:
•  Brist på trygghet
•  Brist på kontroll
•  Ofta förekommande osäkerhet

Motiveras av:

•  Att ha mål
•  Att kunna ta beslut
•  Att ha inflytande på det som sker
•  Att kunna nå resultat
•  Att gå i täten

Demotiveras av:Demotiveras av:Demotiveras av:Demotiveras av:
•  Låg grad av inflytande
•  Att vara beroende av andra
•  Att inte kunna nå förväntat resultat
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Spindelvävsdiagram

Vad visar "Spindelvävsdiagrammet"Vad visar "Spindelvävsdiagrammet"Vad visar "Spindelvävsdiagrammet"Vad visar "Spindelvävsdiagrammet"
Matrisen är en grafisk presentation av det samlade resultatet.
Diagrammet ger en överblick över profilens "samlade areal".
Diagrammet används i TeamProfilen.
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Grafisk beskrivning

PreferensflödePreferensflödePreferensflödePreferensflöde
Strävar efter att öka

Strävar efter att minska

Anpassat beteende Basbeteende Total

Nihil Nomen    15 / 3315 / 3315 / 3315 / 33



Anpassat beteende

Vad visar detta MEST-diagram om Nihil ?Vad visar detta MEST-diagram om Nihil ?Vad visar detta MEST-diagram om Nihil ?Vad visar detta MEST-diagram om Nihil ?
•  Att hans röda faktor röda faktor röda faktor röda faktor är mycket stark
•  Att de övriga tre faktorerna är avsevärt svagare

En stark röd faktor indikerar att Nihil vill uppfattas som:En stark röd faktor indikerar att Nihil vill uppfattas som:En stark röd faktor indikerar att Nihil vill uppfattas som:En stark röd faktor indikerar att Nihil vill uppfattas som:
•  En stark person, som man lägger märke till
•  Målinriktad och resultatorienterad
•  En person med inflytande och makt
•  En person som har kontroll

Guideline till diagrammet för Anpassat Beteende:Guideline till diagrammet för Anpassat Beteende:Guideline till diagrammet för Anpassat Beteende:Guideline till diagrammet för Anpassat Beteende:
•  Den "offentliga självbilden"
•  Som Nihil gärna vill att andra ser honom
•  En bild av Nihils medvetna beteende
•  En respons på egna och omgivningens förväntningar
•  De utmaningar i omgivningen som han anstränger sig att leva upp till
•  Det beteende Nihil anstränger sig att utvecklas i riktning mot
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Basbeteende

Vad visar detta MINST-diagram om Nihil?Vad visar detta MINST-diagram om Nihil?Vad visar detta MINST-diagram om Nihil?Vad visar detta MINST-diagram om Nihil?
•  Att hans röda faktor röda faktor röda faktor röda faktor är stark
•  Att de övriga tre faktorerna är svagare

En stark röd faktor kan tolkas som en indikation på att Nihil under press är:En stark röd faktor kan tolkas som en indikation på att Nihil under press är:En stark röd faktor kan tolkas som en indikation på att Nihil under press är:En stark röd faktor kan tolkas som en indikation på att Nihil under press är:
•  En stark person
•  Målinriktad och resultatorienterad
•  En person som vill ha inflytande
•  Kontrollerande

Guideline till diagrammet för Instinktivt beteende:Guideline till diagrammet för Instinktivt beteende:Guideline till diagrammet för Instinktivt beteende:Guideline till diagrammet för Instinktivt beteende:
•  Nihils instinktiva beteende
•  Det basbeteende som Nihil har omedvetet
•  Den naturliga beteendetendensen för honom
•  Det beteendemönster han har med sig "i bagaget"
•  En bild av Nihils beteende i pressade situationer
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Total summa

Vad visar diagrammet för det samlade resultatetVad visar diagrammet för det samlade resultatetVad visar diagrammet för det samlade resultatetVad visar diagrammet för det samlade resultatet
Totaldiagrammet visar anpassningen av det instinktiva
till omgivningens förväntningar - "den kombinerade självbilden".
Detta diagram har den största dataunderbyggnaden och är därmed det mest valida.
Tolkningarna och beskrivningarna i rapporten har genererats utifrån detta resultat.

Guideline till diagrammet:Guideline till diagrammet:Guideline till diagrammet:Guideline till diagrammet:
•  Den samlade bilden av Nihil
•  Den kombinerade, totala bilden - balansen mellan det inre och det yttre
•  Kombinationen av "det anpassade" och "det instinktiva"
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Totalt diagram - facetter

Vad visar det utförligare radardiagrammetVad visar det utförligare radardiagrammetVad visar det utförligare radardiagrammetVad visar det utförligare radardiagrammet
Var och en av de fyra beteendetendenserna som färgkvadranterna representerar kan delas upp
i två ytterligare facetter.
De åtta facetterna ger en mera nyanserad bild av de fyra beteendetendenserna.
Styrkeförhållandet mellan de olika facetternas ytor indikerar olikheter i beteendet. Observera att
det inte är ytans storlek utan en yta i relation till en annan som är viktig.
Röda facetterRöda facetterRöda facetterRöda facetter
1.)Jag-fokus - Fokus på egna resultat, taktisk, att nå egna mål.
2.)Handling - Fokus på uppgiften, att nå resultat, att nå gruppens mål.

Gula facetterGula facetterGula facetterGula facetter
3.)Utåtriktning - Fokus på nya kontakter, en egoorienterad utåtriktning, upplevelser.
4.)Nytänkande - Fokus på idéer, autonomi, att vara gränsöverskridande och nyskapande.

Gröna facetterGröna facetterGröna facetterGröna facetter
5.)Känsla - Fokus på människor och känslor, försiktig och avvaktande.
6.) Gemenskap - Fokus på andra, på att bidra till det gemensamma och det som är viktigt för
gruppen.

Blå facetterBlå facetterBlå facetterBlå facetter
7.)Reflexion - Fokus på lugn, fördjupning, eftertänksamhet, reflektion.
8.)Kontroll - Fokus på expertis, systematik, exakthet och detaljer.
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Facetter och tendenser

Den översta graf visar Total för de fyra Beteende - dissa visas horisontellt.
Under dissa är de två bakomliggande aspekterna för varje af de fyra Beteende.

För var av de 12 stapeldiagram är specificerat en tolkande text för score i yttre segmenten.
Riktning och längd anger beteende trender.

Övertolka inte resultaten - notera stil flexibilitet.
Var särskilt noga med att inte övertolka resultatet i mellansegmenter.
Kom ihåg att titta på samspelet mellan alla preferenser.

Nihil Nomen    20 / 3320 / 3320 / 3320 / 33



Kommunikationsstil

Vad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om Nihil
Matrisen ovan visar exempel på den kommunikationsstil som är karaktäristisk för Nihil.
Matrixen ger dessutom underlag för hur Nihil kan utveckla sin kommunikationsstil.
Påståendena för vart område är hämtade från hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså individuellt beräknat för var och en av de fyra faktorerna.

Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.
- Markera de påståenden som stämmer med din egen uppfattning.
- Markera de påståenden som du tycker stämmer mindre väl.
- Be om feedback från personer som känner dig väl - delar de din uppfattning?

Hög ranking

•  Mycket rak på sak
•  Är alltid sakorienterad
•  Kategorisk och onyanserad
•  Lägger inte tid på onödigt "snack"
•  Kan manipulera med information

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Kan du vara för rakt på sak?
•  Är du för rättfram och realistisk?
•  Kommer du ihåg rent mänskliga aspekter?

Genomsnittsranking

•  Informell och avslappnad stil
•  Kan kommunisera med de flesta
•  Kan få andra engagerade
•  Bra på verbal kommunikation
•  Hanterar skriftlig kommunikation väl

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Är du tillräckligt bra på att ge negativ information?
•  Glömmer du att lyssna på mottagaren?
•  Springer du evt. lidt for meget i det?

Genomsnittsranking

•  Använder logik och fakta
•  Strukturerar sin kommunikation
•  Kan vara lite formell i sitt sätt att kommunicera
•  Gillar "business talk"
•  Kan uppfattas som långsam och monoton

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Är du litet för neutral?
•  Glömmer du att ta hänsyn till mottagaren?
•  Är du för systematisk i ditt sätt?

Ganska låg ranking

•  Kan uppfattas om lite för direkt
•  Kan kanske vara lite för snabb
•  Kan verka lite avmätt
•  Glömmer kanske att lyssna
•  Glömmer kanske att be om feedback

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Är du tillräckligt flexibel?
•  Tänker du på att be om feedback?
•  Har du tillräckligt fokus på mottagaren?
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Ledarstil

Vad visar matrisen om Nihil.Vad visar matrisen om Nihil.Vad visar matrisen om Nihil.Vad visar matrisen om Nihil.
Matrisen ovan visar exempel på den ledarstil som är karaktäristisk för Nihil .
Matrisen ger dessutom underlag för hur Nihil kan utveckla sin ledarstil.
Påståendena för varje område är hämtade från hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså individuellt beräknat för var och en av de fyra faktorerna.

Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.
- Markera de påståenden som stämmer med din egen uppfattning.
- Markera de påståenden som du tycker stämmer mindre bra.
- Be om feedback från personer som känner dig väl - delar de din uppfattning?

Hög ranking

•  Går i täten
•  Delegerar
•  Sätter mål
•  Drivande
•  Dominerar situationen

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Stöttar dina kollegor dig?
•  Ger du andra utrymme att utvecklas?
•  Pressar du någon för hårt?

Genomsnittsranking

•  Informerar om det mesta
•  Ger andra chansen
•  Känsloorienterad
•  Ger feedback
•  Vill gärna synas

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Vilken är din största talang?
•  Hur kan du göra större skillnad?
•  Vilken kompetens ska du utveckla?

Genomsnittlig ranking

•  Använder sig av system
•  Följer regler
•  Gör uppföljning
•  Vill hålla ingångna avtal
•  Lyder i regel givna order

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Hur kan du göra skillnad?
•  Vad är du bäst på som ledare?
•  Utmanar du tillräckligt?

Ganska låg ranking

•  Öppen för förslag
•  Kommenterar sällan andras insatser
•  Ställer upp om någon ber om det
•  Tillbakadragen i teamet
•  Lyssnar selektivt

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Får teamet tillräcklig uppmärksamhet av dig?
•  Kan du bli bättre på att lyssna?
•  Kan feedback till andra hjälpa dig?
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Att leda

Vad visar matrisen om hur man leder Nihil.Vad visar matrisen om hur man leder Nihil.Vad visar matrisen om hur man leder Nihil.Vad visar matrisen om hur man leder Nihil.
Matrisen visar exempel på vad som är viktigt i ledarskapet med Nihil .
Matrisen ger dessutom underlag till hur du kan förbättra ditt ledarskap gällande Nihil.
Påståendena inom varje område är valda från hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså beräknat individuellt för var och en av de fyra faktorerna.

Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.
- Jämför påståendena med dina egna erfarenheter av att leda Nihil.
- Diskutera påståendena och kom överens om åtgärder - för dig och för Nihil.
- Gör löpande uppföljningar av det ni kommit överens om och utvärdera de förändringar som skett.

Hög ranking

•  Involvera medarbetaren till 100%
•  Ge stort ansvar
•  Försäkra dig om att du är accepterad som ledare
•  Ge i första hand resultatlön
•  Ställ öppna fördjupningsfrågor

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Kräver medarbetaren för mycket?
•  Har ni samma mål?
•  Har du varit tydlig i dina krav?

Genomsnittsranking

•  Ge en viss frihet
•  Lyssna på idéerna
•  Sätt samman ett bra löneförslag
•  Skapa tillit för företaget
•  Ge feedback

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Känner medarbetaren sig uppskattad?
•  Avslutar medarbetaren sina uppgifter?
•  Kan du ge medarbetaren ansvar för ett viktigt
projekt?

Genomsnittsranking

•  Ha regler för det som är viktigast
•  Kommunisera exakt
•  Använd logiska argument
•  Ge välgrundad, exakt kritik
•  Håll dina regler

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Är medarbetaren alltför detaljorienterad?
•  Ställer han/hon för stora krav på sig själv?
•  Är du för personlig när du ger kritik?

Ganska låg ranking

•  Ge utrymme att chansa ibland
•  Följ upp målen
•  Lyssna
•  Visa respekt
•  Infomera om det nödvändigaste

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Startar medarbetaren upp för många saker?
•  Involverar medarbetaren sig tillräckligt i kollegornas
frågor?
•  Bör du dämpa tempot hos medarbetaren?
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Säljstil

Vad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om Nihil
Matrisen visar exempel på den säljstil som är karaktäristisk för Nihil.
Matrisen ger dessutom underlag till hur Nihil kan förbättra sitt sälj.
Påståendena för varje område är hämtade från hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså individuellt beräknat för var och en av de fyra faktorerna.

Lägg märke till följandeLägg märke till följandeLägg märke till följandeLägg märke till följande
Siffrorna vid varje påstående hänvisar till följande försäljningsfaser:
1.Förberedelse
2.Behovsanalys
3.Skapa lösningar och ge förslag
4.Förhandla och göra avslut
5.Leverera, ge service och upprätthålla relationer

Hög ranking

1. Sätter ambitösa mål och når dem
2. Har fullt fokus på kundens behov
3. Försöker maximera förtjänsten
4. Ger kunden klara besked och gör avslut effektivt
5. Har stort fokus på merförsäljning

•  Hur kan du undvika att dina mål sätts alltför högt?
•  I vilka situationer skulle det vara en fördel för dig att
diskutera med dina kollegor?
•  Vilka av dina kunder vill göra fler affärer med dig och
vilka vill inte?

Genomsnittsranking

1. Skapar en del nya kontakter
2. Skapar positiv atmosfär
3. Kommer med ändringsförslag till kunden
4. Överbevisar med valda fakta
5. Fokuserar på ett långsiktigt samarbete

•  I vilka situationer glömmer du att hålla etablerade
relationer vid liv?
•  I vilka situationer kan du beskriva tjänster och
produkter alltför positivt?
•  I vilka situationer glömmer du att väga in kundens

Genomsnittsranking

1. Gör en övergripande analys
2. Lyssnar för att förstå
3. Presenterar lösningar med hållbar kvalitet
4. Har överblick över innehållet i avtalet
5. Planerar i regel för leverans och service

•  Vid vilka tillfällen kan du med fördel ställa fler frågor
om kundens behov?
•  Hur kan du försäkra dig om att ditt förslag matchar
kundens behov?
•  Hur kan du säkerställa att avtalets alla punkter gås
igenom?

Ganska låg ranking

1. Väljer kunderna med den största potentialen
2. Identifierar de viktigaste behoven
3. Har fokus på produkternas egenskaper
4. Ger sig sällan i en förhandling
5. Ger avtalad service

•  Hur kan du bli bättre på att uppfatta kundens egen
personliga motivation?
•  Hur kan du bli bättre på att fokusera på vad kunden
skulle vinna på ett avtal?
•  Hur kan du bli bättre på att skapa förutsättningar för
en långvarig relation?
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Time Management och effektivitet

Vad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om Nihil
Matrisen visar exempel på tidsplanering och effektivitet hos Nihil .
Matrisen ger dessutom underlag till hur Nihil kan öka sin effektivitet.
Påståendena för varje område är valda från hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså individuellt beräknat för var och en av de fyra faktorerna.

Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.
- Markera de påståenden som stämmer med din egen uppfattning.
- Markera de påståenden som du tycker är mindre överensstämmande.
- Be om feedback från personer som känner dig väl - delar de din uppfattning?

Hög ranking

•  Allt är bråttom - stressar andra
•  Tar alltid genvägar
•  Väljer alltid snabba lösningar
•  Undervärderar den tid som behövs
•  Kvantitet går alltid före kvalitet

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Väljer du för snabba lösningar?
•  Orsakar du "brandkårsutryckning?
•  Kompromissar du för mycket med kvalitén?

Genomsnittsranking

•  Söker flexibel planering
•  Lägger tid på människor och saker
•  Lägger tid på möten med andra
•  Kan kanske ha lite ostrukturerad planering
•  Kan vara försenad och kanske oförberedd

Fundera:Fundera:Fundera:Fundera:
•  Lägger du tillräcklig tid på planering?
•  Pratar du bort tid ibland?
•  Är du kanske för osystematisk?

Genomsnittsranking

•  Vill gärna skapa effektivitet
•  Kan ha svårt att klara stress och press
•  Lägger en hel del tid på datainsamling
•  Vill vara perfekt, men kan begränsa tiden
•  Vill ha rutiner och kontinuitet

Fundera på :Fundera på :Fundera på :Fundera på :
•  Har du en tendens till perfektionism?
•  Kan du ha svårt att växla tempo?
•  Kräver du för mycket av dig själv och andra?

Ganska låg ranking

•  Kan vara energisk och aktiv
•  ÄR kanske impulsiv och spontan
•  Kan bli otålig
•  Handlar kanske på eget bevåg
•  Kan ha svårt att säga nej

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Blir du kanske för otålig?
•  Involverar du andra för lite?
•  Är du för impulsiv?
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Nytänkande och utveckling

Vad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om NihilVad visar matrisen om Nihil
Matrisen visar Nihils sätt att möta nytänkande och utveckling.
Matrisen ger dessutom underlag för hur Nihil kan utvecklas inom dessa områden.
Påståendena för varje område är valda utifrån hans konkreta ranking.
Resultatet i matrisen är alltså beräknat individuellt för var och en av de fyra faktorerna.

Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.Guideline till matrisen.
- Markera de påståenden som stämmer med din egen uppfattning.
- Markera de påståenden som du inte tycker stämmer bra.
- Be om feedback från personer som känner dig väl - delar de din uppfattning?

Hög ranking

•  Är den som förverkligar idéerna
•  Skapar nytt genom praxis
•  Går bara på praktisk nytta
•  Handfast inställning till utveckling
•  Genomför idéer och utveckling

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Tar du för snabba beslut?
•  Missar du andras invändningar?
•  Väger du in analyser och konsekvensbedömningar?

Genomsnittsranking

•  Ställer upp på nya idéer
•  Kan tänka utanför givna ramar
•  Beredd att medverka till förändring
•  Skapar en bro mellan nytt och befintligt
•  Kan balansera nya idéer mot vad som är realistiskt

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Bidrar du med tillräckligt många nya idéer?
•  Tvekar du inför det som är mycket annorlunda?
•  Har du för mycket fokus på det konkreta?

GenomsnittsrankingGenomsnittsrankingGenomsnittsrankingGenomsnittsranking

•  Söker fakta och dokumentation
•  Kan agera som "djävulens advokat"
•  Vill ha fakta om värdet av nya beslut
•  Väger in det ekonomiska värdet
•  Vill säkerställa kvalitén

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Kan du bli lite för kritisk?
•  Kan andra tycka att du inte är inspirerande?
•  Kan du verka skeptisk mot det som är nytt?

Ganska låg ranking

•  Försöker hålla kvar fokus på målet
•  Vill se konkreta resultat av utvecklingsarbete
•  Skapar tydliga beslutsvägar i förändringsarbete
•  Kan sätta sig över känsloaspekter
•  Operativ inställning till nytt

Fundera på:Fundera på:Fundera på:Fundera på:
•  Kan du glömma att lyssna på andras idéer?
•  Kan du glömma att involvera andra?
•  Har du tillräcklig uppmärksamhet på de mänskliga
aspekterna i ett utvecklingsprojekt?
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Intervjuguide

Vad föreslår matrisen under en intervju med NihilVad föreslår matrisen under en intervju med NihilVad föreslår matrisen under en intervju med NihilVad föreslår matrisen under en intervju med Nihil
Matrisen ovan visar förslag på frågor som kan ställas till Nihil.
Frågorna är formulerade baserat på Nihils ranking inom de fyra områdena.
Du kan göra frågorna mera generella eller mera direkta om du önskar det.

De föreslagna frågorna kan fördjupas med frågor som:De föreslagna frågorna kan fördjupas med frågor som:De föreslagna frågorna kan fördjupas med frågor som:De föreslagna frågorna kan fördjupas med frågor som:
- Varför, hur, när osv.
- Har du konkreta exempel på hur det kommer till uttryck?
- Vilken betydelse skulle det kunna ha i en ny jobbsituation?
- Relatera frågorna direkt till: Det konkreta jobbet, relevanta arbetsuppgifter, roller etc.

Hög ranking

•  I vilka situationer kan du bli alltför dominant?
•  När är du för direkt och rakt på sak?
•  När ska man lyssna och när ska man själv ta beslut?

•  Hur prioriterar du kvalitet kontra volym i jobbet?
•  Hur prioriterar du saker och fakta kontra mänskliga
aspekter?
•  När ska man inte ge efter - och när ska man?

Genomsnittsranking

•  Hur hanerar du en negativ situation?
•  När dröjer det för länge innan du agerar?
•  När kan det vara en fördel att alla säger sin mening?

•  I vilka situationer ser du förändring som en klar
fördel?
•  Hur kan du säkerställa att goda idéer förverkligas?
•  När är du alltför okritisk?

Genomsnittsranking

•  När väljer du att inte fördjupa dig i ett ämne?
•  När är en grundlig ananlys värdefull?
•  När upplever du att detaljkunskap är viktig?
•  Hur reagerar du när någon inte är exakt och tydlig?
•  Vad är du noga med - och vad inte?
•  När chansar du?

Ganska låg ranking

•  När föredrar du samarbete i team?
•  I vilka situationer ställer du upp för någon som
behöver det och i vilka gör du det inte?
•  När tillåter du att man slappnar av?
•  I vilka situationer kan du ångra vad du sagt?
•  När väljer du att prioritera saker i ställer för
människor?
•  Hur mycket förändring behövs för att du ska trivas?
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Förslag till utvecklingsområden

UtvecklingUtvecklingUtvecklingUtveckling
En utveckling kan nås genom att förstärka eller dämpa vissa beteenden.
Matrisen ger indikation till hur beteendet kan förstärkas eller dämpas inom varje faktor.
Förslagen är utarbetade utifrån de uppnådda värdena inom var och en av de fyra faktorerna.

Om du vill tona ner

•  Tänker du över konsekvenserna av dina handlingar
tillräckligt?
•  Handlar du för snabbt?
•  Lyssnar du på andra?
•  Är du för temperamentsfull?
•  Förklarar du dina ståndpunkter?
•  Involverar du andra?
•  Är du en god lagspelare?
•  Tar du ofta över ledningen?
•  Har du god takt och ton ?
•  Är du tillräckligt diplomatisk?

Om du vill förstärka

•  Får du tillräckligt många nya idéer?
•  Vågar du prova något nytt?
•  Kan du "sälja" dina idéer?
•  Är du tillräckligt utåtvänd?
•  Är du inspirerande?
•  Är du tillräckligt aktiv?
•  Kan du påverka andra?
•  Deltar du i nya aktiviteter?
•  Vågar du bryta mot normer och regler?
•  Vågar du ta ordet?

Om du vill förstärka

•  Är du tillräckligt analytisk?
•  Arbetar du systematiskt?
•  Har du fokus på detaljerna?
•  Granskar du tillräckligt kritiskt?
•  Ger du dig tid att tänka om?
•  Är du omsorgsfull?
•  Har du fokus på kvalitet?
•  Kan du arbeta ensam?
•  Använder du tillräckligt med tid på att planera?
•  Är du tillräckligt noggrann?

Om du vill förstärka

•  Har du fokus på rutiner?
•  Har du tålamod?
•  Är du hjälpsam?
•  Ser du andras behov?
•  Är du lojal?
•  Är din koncentrationsförmåga tillräcklig?
•  Lyssnar du på andra?
•  Har du ett stabilt humör?
•  Vågar du ta tag i konflikter?
•  Ger du dig på för många utmaningar?

Nihil Nomen    28 / 3328 / 3328 / 3328 / 33



Konsekvens/flexibilitet i svaren

D/P I/E S/I C/A Summa

Graf1 100 30 10 50

Graf2 70 50 50 30

Skillnad 30 20 40 20 110110110110

Konsekvens/flexibilitet i svaren.Konsekvens/flexibilitet i svaren.Konsekvens/flexibilitet i svaren.Konsekvens/flexibilitet i svaren.
Analysen visar graden av överensstämmelse mellan de olika svaren.
Mindre skillnader mellan "MEST" och "MINST" spelar ingen större roll.
Vid markanta skillnader är det relevant att undersöka möjliga orsaker till det.

Hur uppkommer skillnader mellan MEST och MINST?Hur uppkommer skillnader mellan MEST och MINST?Hur uppkommer skillnader mellan MEST och MINST?Hur uppkommer skillnader mellan MEST och MINST?
Det kan också bero på "störningar" - och det kan vara av olika slag:
1.) Yttre störningar: Fysisk störning, oro medan man skriver svaren - gick det att vara
koncentrerad?
2.) Inre störningar: Trötthet, inre oro - gick det att hålla koncentrationen?
3.) Störningar på jobbet: Förändringar på arbetsplatsen, oklarheter kring vilka krav som ställs?
4.) Tekniska störningar: Har orden tolkats rätt, är svaren ärliga?

Analys av svarenAnalys av svarenAnalys av svarenAnalys av svaren
Balansen bedöms vara: Mycket hög.Mycket hög.Mycket hög.Mycket hög.
Detta är ett tecken på mycket hög balans mellan beteende och krav.
Fundera på om det behövs större anpassningsförmåga - eller mer fokus på utveckling.
Finns det anledning att undersöka orsaken till den mycket höga överensstämmelsen?

Tidsåtgång : 718 SecondsTidsåtgång : 718 SecondsTidsåtgång : 718 SecondsTidsåtgång : 718 Seconds

Kort svartid (<450 sek.) kan indikere lav omhyggelighed, men kan også indikere intuitiv
besvarelse.
Lang svartid (>700 sek.) kan indikere høj grad af omhyggelighed, men kan også indikere mere
narrativ end intuitiv besvarelse.

Antal gånger : 0Antal gånger : 0Antal gånger : 0Antal gånger : 0

Antallet af tryk på ”Tilbage” er på niveau med den gennemsnitlige. Dette kan indikere at…

Antal ändrade svar : 0Antal ändrade svar : 0Antal ändrade svar : 0Antal ändrade svar : 0

Antallet af ”Ændringer i svar” er på niveau med den gennemsnitlige. Dette kan indikere at…
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Lista över valda påståenden

Valda ”MEST” svarValda ”MEST” svarValda ”MEST” svarValda ”MEST” svar

Listan nedan visar de påståenden, som valts som Mest förekommande beteende.Mest förekommande beteende.Mest förekommande beteende.Mest förekommande beteende.
Dessa påståenden återspeglar anpassat beteende – eller så som man vill uppfattas.

Valda påståenden med röd preferensValda påståenden med röd preferensValda påståenden med röd preferensValda påståenden med röd preferens
Tar beslut
Har självförtroende
Energisk
Jag är beslutsam
Jag står för mina principer
Fokuserar på resultat
Modig
Aktiv och får saker att hända
Uppfattas som energisk
Driver på, vill uppnå något
Vill att man ska nå uppsatta mål
Jag driver på
Vill nå målet
Vill helst vinna varje gång
Är uthållig
Är rättfram

Valda påståenden med gul preferensValda påståenden med gul preferensValda påståenden med gul preferensValda påståenden med gul preferens
Nytänkande
Är övertygande
Ofta pigg och glad

Valda påståenden med grön preferensValda påståenden med grön preferensValda påståenden med grön preferensValda påståenden med grön preferens

Valda påståenden med blå preferensValda påståenden med blå preferensValda påståenden med blå preferensValda påståenden med blå preferens
Lugn och behärskad
Är disciplinerad
Saklig och konkret
Behärskad och kontrollerad
Är samvetsgrann

Nihil Nomen    30 / 3330 / 3330 / 3330 / 33



Lista över valda påståenden

Valda ”MINST” svarValda ”MINST” svarValda ”MINST” svarValda ”MINST” svar

Listan nedan visar de påståenden, som angetts som Minst vanligt beteende.Minst vanligt beteende.Minst vanligt beteende.Minst vanligt beteende.
Dessa påståenden återspeglar det som personen själv INTE upplever sig vara.INTE upplever sig vara.INTE upplever sig vara.INTE upplever sig vara.

Valda påståenden med röd preferensValda påståenden med röd preferensValda påståenden med röd preferensValda påståenden med röd preferens
Gillar att diskutera
Dristig eller modig
Modig och orädd

Valda påståenden med gul preferensValda påståenden med gul preferensValda påståenden med gul preferensValda påståenden med gul preferens
Ofta impulsiv
Är ofta glad
Reagerar spontant
Ofta glad och humoristisk
Svårt att hålla tider

Valda påståenden med grön preferensValda påståenden med grön preferensValda påståenden med grön preferensValda påståenden med grön preferens
Omsorgsfull
Har tålamod
Visar mina känslor
Följer ofta andras val
Försiktig

Valda påståenden med blå preferensValda påståenden med blå preferensValda påståenden med blå preferensValda påståenden med blå preferens
Noggrann
Är reserverad
Noggrann med det jag företar mig
Jag gör som man brukar
Korrekt i kontakten med andra
Detaljorienterad
Avvaktande och sval
Är grundlig
Perfektionist och noga med detaljer
Vill slippa bli personligen involverad
Jag oroar mig lätt
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Utvecklingsplan

Bli medveten om och och använd dina starka sidorBli medveten om och och använd dina starka sidorBli medveten om och och använd dina starka sidorBli medveten om och och använd dina starka sidor
Man upplever utveckling, inspiration - och en känsla av att orka mera.
En stark sida kan dock riskera att användas för mycket. Man kan vinna på att dämpa beteendet
inom områden där man låter det blir för starkt.

Svaga sidor är ofta det beteende som "inte känns självklart" eller naturligt.
Var uppmärksam på att svaga sidor ofta är det som är det motsatta till dina starka sidor.

Använd dina starka sidor optimaltAnvänd dina starka sidor optimaltAnvänd dina starka sidor optimaltAnvänd dina starka sidor optimalt
Hur kan du medvetet dra nytta av dina starka sidor framöver?
Hur kan du få ut det optimala av dina starka sidor och hålla kvar det?

Bli bättre på det som nu är svaga sidor.Bli bättre på det som nu är svaga sidor.Bli bättre på det som nu är svaga sidor.Bli bättre på det som nu är svaga sidor.
Välj ett eller två områden att förbättra - du kan intet göra allt på en gång!
Prioritera och välj gärna "de lågt hängande frukterna" först.

Mina starka sidor nuMina starka sidor nuMina starka sidor nuMina starka sidor nu Starka sidor som jag vill bevaraStarka sidor som jag vill bevaraStarka sidor som jag vill bevaraStarka sidor som jag vill bevara

Mitt nuvarandeMitt nuvarandeMitt nuvarandeMitt nuvarande
beteendebeteendebeteendebeteende

Hur mitt beteendeHur mitt beteendeHur mitt beteendeHur mitt beteende
ska vara från ochska vara från ochska vara från ochska vara från och

med numed numed numed nu

Sidor som jag vill förstärkaSidor som jag vill förstärkaSidor som jag vill förstärkaSidor som jag vill förstärka Sidor som jag vill tona nerSidor som jag vill tona nerSidor som jag vill tona nerSidor som jag vill tona ner
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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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