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Ta	  gruppen	  till	  nästa	  nivå	  med	  Extended	  DISC	  

	   -‐	  och	  ge	  samtidigt	  medarbetarna	  en	  chans	  till	  egen	  utveckling!	  

	  
 

Vad	  är	  nyttan	  med	  att	  utgå	  från	  en	  Teamprofil?	  

- vi får ihop gruppen för ökad effektivitet, lust och arbetsglädje 
- det underlättar och stödjer ledarskapet 
- det ökar anseendet för individen, gruppen och i förlängningen arbetsgivaren 
 

Vad	  blir	  resultatet	  mer	  konkret?	  

- ökad förståelse för både egna och arbetskamraternas drivkrafter och beteende 
- bättre kommunikation och samverkan internt 
- ökad förståelse för matchningen mellan det egna beteendet och företagets 
behov och förväntningar 
- effektivare kundbemötande 
- vi skapar underlag för mer verkningsfulla och utvecklande medarbetarsamtal 
- chefen får en förståelse för sammansättningen i sin grupp och kan med det 
utveckla gruppen vidare. Dessutom ökar förutsättningarna att på sikt komplettera 
gruppen optimalt.  
 

Vad	  är	  Extended	  DISC?	  

Ett verktyg för självkännedom och effektiv kommunikation som visar våra 
grundläggande drivkrafter och beteendemönster. Ett modernt rapportstöd som enkelt 
och pedagogiskt åskådliggör styrkor och utvecklingspotential när de omsätts till 
verkliga, vardagliga arbetssituationer. Resultatet av de individuella profilerna bildar 
en teamprofil som ger överblick av sammansättningen och balansen i gruppen. För 
att få ut mesta möjliga nytta av varje insats, finns en mångfald av rapporter som kan 
genereras från samma mätning och som kan anpassas ytterligare utifrån varje 
grupps specifika behov eller aktuella frågeställningar. 

 
 

 
	  
	  
	  
	  

Enkla och träffande grafer ger 
igenkänning,	  många	  skratt och nya 
insikter! 
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Exempel	  på	  när	  det	  behövs!	  

- vid förändringar i gruppen; chef/medarbetare byts ut, gruppen växer/minskar 
- vid ökat behov av engagemang  
- om gruppen har fått dåligt rykte internt  
- när gruppen har problem som oenighet eller konflikter 
- när gruppen ställs inför nya utmaningar  
 

Hur	  går	  det	  till	  rent	  praktiskt?	  

- en digital svarsenkät fylls i individuellt, det tar ca 10 minuter 
- en rapport (personprofil) produceras för varje person och återkopplas i  
Individuellt, c:a 2 timmar 
- därefter tas teamprofilen fram för gruppen och återkopplas i en gemensam 
workshop.	  	  
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