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Lederskapsprognose Rapport om lederpotensial

INTRODUKSJON
Lederskapspotensial rapporten beskriver dine styrker og utviklingsområder som leder. Rapporten er basert på Hogans
Personlighetsinventorium, og er bygd opp av syv dimensjoner: hver dimensjon tar for seg en særskilt lederskapskomponent.
Lederskap handler om å bygge og beholde et høytpresterende team, og på samme tid klare å få mennesker til å prioritere
teammål framfor individuelle mål. Side 3 definerer de syv HPI dimensjonene, og det understrekes at det er disse dimensjonene
som er grunnlaget for denne rapporten.
Side 4 presenterer din HPI profil. Sidene som følger beskriver hvilke implikasjoner dine skårer på hver og en av dimensjonene
vil ha på ditt atferdsmønster og lederskap. Siste del av rapporten gir utviklingsråd i henhold til dine personlige
kompetanseområder. Dette vil være god informasjon å ta med seg videre i karrieren.

BAKGRUNN
Det er noen ting du bør ha i bakhodet når du leser rapporten. For det første finnes det ingen "gode" skårer. Både høye og lave
skårer har positive og negative implikasjoner, samtidig som det er sant at visse skårer er viktigere enn andre for visse
ferdigheter. Du burde derfor tolke dine skårer ut fra dine egne karrieremål snarere enn i absolutte termer.
For det andre er det mulig å forandre vanemessig atferd. For å lykkes, må du vite hva du vil forandre, bestemme deg for å
forandre atferden din og vite hvordan det gjøres. Informasjonen i denne rapporten er viktig for ethvert forsøk du gjør på å
forandre og utvikle deg.
For det tredje bør du vite at denne rapporten er basert på forskning på lederskap utført de siste 20 årene i et utvalg av
arbeidende voksne og ledere. Utviklingen av rapportene er basert på en internasjonal gruppe bestående av 4000 utøvende
ledere, og ikke den generelle populasjonen. Poenget er altså at du sammenliknes med andre ledere og ikke med dine
underordnede.
Til slutt, som vi nevnte ovenfor, er den mest essensielle komponenten av lederskap å kunne bygge og opprettholde et team som
presterer maksimalt. Alle de forskjellige delene i rapporten handler om dine muligheter til å gjøre nettopp dette.
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DEFINISJONER
De sju skalaene for Lederskapsprognosens rapport om lederpotensial, defineres som følger:

TILPASNING

AMBISJON

SELSKAPELIGHET

Tilpasningsskalaen avspeiler i hvilken grad en person er rolig og jevn i
humøret, eller lunefull og ustabil. Personer som skårer høyt, virker sikre,
utholdende og optimistiske. De som skårer lavt, virker anspente, irritable og
negative.
Ambisjonsskalaen vurderer i hvilken grad en person framstår som en leder,
søker status og verdsetter høy prestasjon. Personer som skårer høyt, virker
konkurranserettede og ivrige etter avansement. De som skårer lavt, virker lite
selvhevdende og mindre interesserte i avansement.
Selskapelighetsskalaen gir et bilde av i hvilken utstrekning en person virker
pratsom og selvsikker i sosiale situasjoner. Personer som skårer høyt, virker
utadrettede, fargerike og impulsive, og de misliker å jobbe alene. De som
skårer lavt på denne dimensjonen, virker reserverte og stille, unngår for mye
oppmerksomhet og arbeider gjerne alene.

SYMPATISKHET

Sympatiskhetsskalaen avspeiler sosiale ferdigheter, hensynsfullhet og evnen til
å oppfatte andre menneskers signaler. Personer som skårer høyt, virker
vennlige, varme og populære. De som skårer lavt, virker uavhengige,
oppriktige og rett på sak.

ORDENTLIGHET

Ordentlighetsskalaen handler om selvkontroll og samvittighetsfullhet. Personer
som skårer høyt, virker organiserte, pålitelige og grundige. De følger regler og
er lette å styre. De som skårer lavt, virker impulsive og fleksible. De har en
tendens til å motsette seg regler og styring, men kan til gjengjeld være kreative
og spontane.

INTELLEKTUALITET

Intellektualitetsskalaen gir et bilde av i hvilken grad en person virker nysgjerrig,
eventyrlysten og fantasifull. Personer som skårer høyt, har en tendens til å
være snartenkte og ha visjoner, men de kan fort kjede seg og være lite
oppmerksomme på detaljer. De som skårer lavt, er ofte praktiske, fokuserte og
utholdende personer.

STUDIEINTERESSE

Studieinteresseskalaen avspeiler i hvilken grad en person liker akademiske
aktiviteter og verdsetter utdanning som et mål i seg selv. Personer som skårer
høyt, pleier å like å lese og studere. De som skårer lavt, er mindre interesserte
i tradisjonell utdannelse, og foretrekker å lære av praktisk arbeid.
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PROFIL FOR
LEDERSKAPSPOTENSIAL
Skalaer
%
TILPASNING
99
AMBISJON
85
SELSKAPELIGHET
77
SYMPATISKHET
73
ORDENTLIGHET
68
INTELLEKTUALITET
91
STUDIEINTERESSE
74
LAVT

GJENNOMSNITTELIG

HØYT
Denne testbesvarelsen er valid og tolkbar
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TILPASNING
Handler om optimisme, stabilt humør og å kunne bevare fatningen.

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

99

•
•
•
•
•

Håndtere press på en bra måte
Ikke ta kritikk personlig
Forvente seg å lykkes
Være vanskelige å "coache"
Overse egne feil

LEDERSKAP
Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du vanligvis har en positiv holdning og et godt humør, er
tålmodig selv når personalet gjør feil, er utholdende når du står overfor utfordringer, tilbakeslag og andre frustrerende
situasjoner. På den andre siden kan det hende at du ikke oppfatter det når andre føler seg stresset, og du kan være
uvillig til å lytte til negative tilbakemeldinger.

KOMPETANSEANALYSE
SINNSRO: Du pleier å beholde roen selv når du blir provosert eller når du står overfor tidsfrister og høyt press utenifra.
Du uttrykker følelser på en moden og sosialt passende måte, og andre oppfatter deg som både tillitsfull og trygg på deg
selv.
LYTTING: Du er så sikker på din egen dømmekraft at det iblant kan virke som at du ikke tar andres syn på alvor.
Resultatet kan bli at du virker arrogant, selv om dine synspunkter er velbegrunnede.
LÆRING OG EVNE TIL Å BLI "COACHET": Du er åpen for, og kan til og med be om tilbakemeldninger på det du gjør.
Fordi du er så selvsikker, kan du imidlertid fokusere på det positive og ignorere det negative; noe som kan gjøre at du blir
vrien å "coache".
UTVIKLE RELASJONER: Ditt gode humør og din forutsigbare væremåte gjør deg til en person folk liker å ha med å
gjøre. Du burde ha lett for å bygge og opprettholde relasjoner når du ønsker dette.
STRESSHÅNDTERING: Det virker som du kan håndtere frustrasjoner som forsinkelser, harde tidsfrister og store
arbeidsmengder på en bra måte. Faktisk ser du ut til å trives med press, og kanskje tar du på deg mer en du burde.
Andre ser opp til og setter sin lit til din stabilitet.
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TILPASNING
UTVIKLINGSRÅD
SINNSRO:
• Fordi mange mennesker ikke er i stand til å håndtere stress og tilbakeslag like bra som du, er det en god idé å dele med andre
nyttige tips og teknikker som hjelper deg med å håndtere motgang.
• Fordi du selv er så sikker, kan det hende at du ikke innser at andre føler seg stressede. Det er viktig at du som leder viser at du
ser og bryr deg om personalets problemer.

LYTTING:
• Bruk positivt kroppspråk og dine ferdigheter i aktiv lytting. Husk å gjenta med egne ord det andre sier, og kom med refleksjoner
uten å avbryte.

• Prøv å vise en genuin interesse for det den andre sier. Folk merker lett om du faktisk lytter til det de har å si eller bare later som.
LÆRING OG EVNE TIL Å BLI "COACHET":
• Ikke ignorer kritikk, spesielt om du får samme melding fra flere personer.
• Be medarbeidere og kollegaer om tilbakemeldinger. Spør deg selv: "Hva er det andre prøver å si meg?". Legg merke til temaer
som gjentar seg i tilbakemeldingene.

• Gjør det til rutine å be en kollega du stoler på om oppriktige tilbakemeldinger. Før møter, presentasjoner eller kontakt med kunder,
kan du spørre denne personen om å observere din prestasjon og gi feedback etterpå (Dette vil gjøre at kollegaen lettere kan
fokusere på din atferd og gi mer konstruktiv kritikk).

UTVIKLE RELASJONER:
• Folk liker trolig din rolige og trygge væremåte. For å unngå at andre blir stresset, bør du bruke dine evner til å berolige og
motivere.

• Fordi du sannsynligvis er flink til å bygge relasjoner til andre, bør du fungere som en rådgiver på dette området.
STRESSHÅNDTERING:
• Det virker som du håndterer press og stress så bra at andre oppfatter det som du bryr deg mindre enn du burde. Som leder er det
viktig at du viser en rimelig grad av involvering i personalets bekymringer.

• Vær forsiktig med å stable arbeidsoppgaver på andre selv om du selv ikke føler at det er noe press, og selv om du tror andre
klarer å håndtere like mye stress om du.
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AMBISJON
Handler om å ta initiativ, være konkurranserettet og å søke lederroller.

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

85

•
•
•
•
•

Like å ta kontrollen og ta beslutninger
Ta på seg vanskelige oppgaver
Like å snakke i forsamlinger
Fornærme yngre og mindre erfarne folk
Virke ivrige etter å komme videre

LEDERSKAP
Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du er aktiv, arbeidsom, konkurranserettet og ivrig etter å komme
videre med ting. Du liker lederskapsposisjoner og å være den som bestemmer. Med den relevante erfaringen og dine
gode mellommenneskelige ferdigheter, vil du kunne ta på deg styringen av kompliserte prosjekter. På den andre siden er
det mulig at du konkurrerer med kollegaer, og utilsiktet kan virke skremmende på dem.

KOMPETANSEANALYSE
HANDLINGSORIENTERING: Du er arbeidsom, konkurranserettet og opptatt av å lykkes. Andre kan stole på at du tar
initiativ, løser problemer og får ting gjort.
KARRIEREMULIGHETER: Du vet hva som er realistiske målsetninger for deg selv, og du har pågangsmotet og energien
som kreves for å sette planer ut i livet. Du er nok i stand til å presse på for å få fullført prosjekter.
INITIATIV: Du er en selvsikker person som liker å lede i krisetider. Andre spør deg ofte om råd ved viktige veivalg, og du
liker å kunne gi dem svar. I vanskelige situasjoner forventer andre at du gjør det som kreves uten påminnelser.
MÅLOPPNÅELSE: Du legger din ære i å få ting gjort, og andre forventer at du vil presse både deg selv og personalet til
å fullføre prosjekter og til å overgå målsetninger.
BESLUTNINGSTAGNING: Du er ikke redd for å fatte beslutninger, selv når ikke all relevant informasjon ligger på bordet.
Du kan imidlertid være tjent med å delegere mer ansvar i beslutningsprosessen når situasjonen krever det.

Sam Poole| HC560419 | 06.10.2020

7

Lederskapsprognose Rapport om lederpotensial

AMBISJON
UTVIKLINGSRÅD
HANDLINGSORIENTERING:
• En del av det å være leder, er å utvikle personalets ferdigheter. Vær nøye med å ikke konkurrere med dine egne underordnede, og
pass på at det heller ikke ser ut som du gjør dette.
• Selv om det å være handlingsorientert er ønskelig, så kan nøye planlegging ofte føre til bedre beslutninger. Vær påpasselig med å
ikke kategorisk behandle alle spørsmål som hastesaker.

KARRIEREMULIGHETER:
• Med tanke på din intensitet og konkurranserettede stil, er det viktig at du ikke setter dine kollegaer helt på sidelinjen. Om mulig,
oppnå enighet om dine planer, kommuniser med medarbeidere, deleger oppgaver og del æren for suksess med alle.

• Spør en person du stoler på om tilbakemelding på ditt arbeid i egenskap av teammedlem. Hvis tilbakemeldingen er negativ, bør du
utarbeide en plan for hvordan du skal forbedre deg.
• Støtt personalets og kollegaers karrierer. Involver andre i prosjekter, deleger oppgaver når dette er mulig og let etter
samarbeidsmuligheter med andre grupper gjennom prosjektarbeid.

INITIATIV:
• Ikke ta på deg mer enn du kan klare. Brutte løfter kan ødelegge andres tillit.
• Vurder hva det er realistisk at ditt team kan utføre, og unngå å overbelaste gruppen.
• Husk at ikke alle har ditt intensitetsnivå. Vær forsiktig så du ikke overbelaster personalet. Å være målorientert er bra, men hold
øynene åpne slik at du oppdager tidlige tegn på lav motivasjon og utbrenthet hos andre.

MÅLOPPNÅELSE:
• Du har høye forventninger til personalets prestasjon; ikke alle har like høye krav som deg. Pass på at andre får vite hva dine
forventninger er, og led deretter ut fra disse standardene.

• Vær forsiktig når du presser andre; deres kapasitet er ikke nødvendigvis den samme som din.
BESLUTNINGSTAGNING:
• Før du tar en beslutning, bør du passe på at du har gått igjennom all relevant informasjon. Husk snekkerens ordtak: "Mål to
ganger, sag én".

• Du tar trolig beslutninger fort og sikkert. Følgelig kan andre stole på at du tar alle valg; noe som ikke øker deres ferdigheter. Derfor
bør du delegere oppgaver nedover, og gjøre dine underordnede ansvarlige for beslutninger på deres arbeidsområde.
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SELSKAPELIGHET
Handler om å virke pratsom, freidig og underholdende.

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

77

•
•
•
•
•

Virke travle og fulle av energi
Være pratsomme, vennlige og tilgjengelige
Bygge relasjoner til en rekke forskjellige mennesker
Heller snakke enn lytte
Glemme at aktivitet ikke er ensbetydende med produktivitet

LEDERSKAP
Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du virker energisk og selvsikker i sosiale situasjoner, sier din
mening høyt selv i større grupper, organiserer ditt arbeid slik at det innebærer sosial interaksjon, og forventer at andre
liker deg. Fordi du er så utadvent og omgjengelig, burde du være spesielt god til å bygge relasjoner på tvers av
organisasjonsgrensene. Så sant du ikke også er usedvanlig samvittighetsfull, blir du nok lett distrahert.

KOMPETANSEANALYSE
INITIATIV TIL INTERAKSJON: Du er sikker på å bli likt av fremmede, og dette fører til at du ikke er redd for å ta kontakt
med andre. Dette er en nyttig egenskap å ha for ledere.
ENERGI: Du framstår som en livlig, energisk og intens kommunikator som man legger merke til i sosiale situasjoner.
TILGJENGELIGHET: Din selvsikkerhet i sosiale sammenhenger, livlige mellommenneskelige stil og vilje til å ta kontakt
med fremmede, gjør at du framstår som utadvendt og omgjengelig i andres øyne.
MELLOMMENNESKELIG NETTVERK: Du er god til å skaffe deg kontakter, og du interagerer på en sikker måte med
mange forskjellige mennesker i organisasjonen.
TEAMORIENTERING Du er villig til å si din mening høyt og å være aktiv på teammøter.
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SELSKAPELIGHET
UTVIKLINGSRÅD
INITIATIV TIL INTERAKSJON:
• Når du samtaler med nærmeste overordnede, bør du huske på å også lytte til hva som blir sagt. Prating er ikke nødvendigvis
kommunikasjon!
• Husk at din egen sprudlende og entusiastiske mellommenneskelige stil kan virke forstyrrende på andre.

ENERGI:
• Du får trolig energi når du er sammen med andre. Prøv å utvikle måter å få energi på også når du er alene. Effektive ledere kan
alternere mellom gruppearbeid og individuelle arbeidsoppgaver.

• Vær klar over at din høye energi og dine storslagne idéer kan overvelde kollegaer og underordnede. Pass på at også andre får
muligheten til å komme til orde.

• Spør en kollega du stoler på om tilbakemelding på hvorvidt du holder så høyt tempo eller forandrer tema så fort at andre ikke
henger med.

TILGJENGELIGHET:
• Hvis du konstant prater med andre, kan det begrense deres arbeidsprestasjon. Når du trer inn i et lokale, vil personalet ha en
tendens til å slippe det de holder på med og gi deg all oppmerksomhet. Legg merke til dette, og unngå å avspore dem unødvendig
.

MELLOMMENNESKELIG NETTVERK:
• Du kjenner trolig mange mennesker i din organisasjon, og dette er et kjennetegn ved gode ledere. Vær nøye med å pleie dine
mange vennskapsrelasjoner rundt i organisasjonen for å få ting gjort.

• Bruk dine spesielle evner til å bygge nettverk til også å utvikle yngre personer i personalet. Introduser dem for dine kontakter, og
vis dem hvordan de kan utvikle sine relasjoner til andre mennesker.

• Bruk din sosiale kompetanse til å engasjere personer som ikke er så utadvendte. Prøv å aktivt inkludere andre, og du vil ha en
positiv innflytelse på den overordnede kommunikasjonen i organisasjonen.

TEAMORIENTERING
• Få innspill fra andre før du selv kommer med forslag når du utvikler et team. Dersom du registrerer at du dominerer teammøter, ta
et skritt tilbake, innta en mer passiv rolle og se hva som skjer. Dine medarbeidere kan komme til å overraske deg.

• Vær klar over at noen oppgaver løses best individuelt. Ikke bruk teamet til å løse alle problemer. Vurder hvorvidt det behøves
innspill eller raske beslutninger før du involver hele gruppen i en oppgave.
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SYMPATISKHET
Handler om å være sympatisk, omtenksom og god til å opprettholde relasjoner.

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

73

•
•
•
•
•

Være hyggelige og stimulerende å være sammen med
Være sosialt kompetente og gode lagspillere
Være gode til å oppfatte sosiale og maktrelaterte signaler
Love mer enn de kan holde
Unngå konfrontasjoner

LEDERSKAP
Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du misliker konflikter og prøver å opprettholde hyggelige
relasjoner til andre. Du er en god lagspiller og verdsetter å oppmuntre og hjelpe andre. Personalet burde like deg og
stole på deg, men kan komme til å utnytte din tillit og ditt gode hjerte.

KOMPETANSEANALYSE
MEDFØLELSE: Du er en ettertenksom og hensynsfull person, du innser hvilke konsekvenser dine handlinger har for
andre mennesker og du unngår å fornærme folk unødig.
SAMARBEID: Du verdsetter samarbeid, du er en dyktig lagspiller og gjennom din atferd viser du personalet hvordan
man sammen kan oppnå mål.
SØKE INNSPILL FRA ANDRE: Du respekterer andre og vil ha deres synspunkter, spesielt når det gjelder beslutninger
som kan ha innvirkning på dem personlig.
KONFRONTERE UNDERORDNEDE: Fordi du verdsetter samarbeid og misliker å ergre folk, kan du synes det er
vanskelig å konfrontere dem som ikke gjør en god nok jobb.
UAVHENGIGHET: Det virker som du ikke liker å stå for upopulære standpunkter, fordi dette kan ergre folk. Du har
dessuten en tendens til å unngå konfrontasjoner.
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SYMPATISKHET
UTVIKLINGSRÅD
MEDFØLELSE:
• Som leder vil du fra tid til annen måtte ta tøffe beslutninger. Observer at selv om du kan komme til å måtte konfrontere andre, så
kan dere likevel forbli venner.
• Fordi du er en omtenksom og tolerant person, vil noen mennesker prøve å utnytte ditt gode hjerte.

SAMARBEID:
• Ikke lov mer enn du kan holde når du prøver å være til hjelp. Vurder situasjonen før du tar på deg ekstra arbeidsoppgaver eller
oppdrag fra andre.

• Å lede etter konsensusprinsippet er ikke alltid det beste. Lær deg når du bør konsultere personalet og når du bør ta selvstendige
beslutninger.

SØKE INNSPILL FRA ANDRE:
• Når du ber om tilbakemeldinger, bør du ikke utelukkende fokusere på enten det positive eller det negative. Prøv å få med to-tre av
både positive og negative synspunkter.

• Vær selektiv når du velger hvem du ber om tilbakemeldinger, fordi det å gi kritikk kan være følelsesmessig belastende for andre.
KONFRONTERE UNDERORDNEDE:
• Å gi personalet tilbakemeldinger i rett tid vil gi bedre resultater. Å ikke gi dem, fører til ineffektivitet og kan skape et inntrykk av at
du favoriserer visse personer.

• Gjør det klart i forveien hva som er dine forventinger. På denne måten vil du etablere standarder, og det vil være enklere å senere
ta tak i feil og mangler.

UAVHENGIGHET:
• Personalet stoler på at du videreformidler deres bekymringer og synspunkter til den øvre ledelsen i organisasjonen. Om du ikke
gjør dette, vil teamet begynne å tvile på ditt lederskap. Stå på personalets side.

• Din tendens til å unnvike konfrontasjoner og kontroverser kan begrense din effektivitet som leder. Forbred deg på å holde ut noen
ubehagelige situasjoner.
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ORDENTLIGHET
Handler om å være samvittighetsfull, pålitelig og å overholde regler.

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

68

•
•
•
•
•

Arbeide hardt for bedriften
Følge bedriftens regler og prosedyrer
Planlegge arbeid på forhånd, og forutse forandringer i arbeidsbelastning
Ha problemer med å delegere ansvar, og ha en tendens til å detaljstyre personalet
Hefte seg ved detaljer

LEDERSKAP
Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du er arbeidsom og en god medarbeider. Du er nøye med regler
og prosedyrer, og ønsker klarhet i oppgavene. Du verdsetter å gjøre ting på den rette måten, og prøver så godt du kan å
oppnå høye standarder. Andre vil trolig oppfatte deg som forsiktig og samvittighetsfull, men kanskje også som lite
fleksibel og med behov for mye struktur.

KOMPETANSEANALYSE
HÅNDTERING AV USIKKERHET: Du liker å klargjøre forventninger, regler og retningslinjer nøye i forveien når du er går
inn i nye prosjekter; du vil vite hva som er standarden og hvordan din prestasjon blir evaluert.
FLEKSIBILITET: Du foretrekker å bruke etablerte metoder og prosedyrer i arbeidet heller enn å eksperimentere med nye
teknikker som kanskje ikke fungerer; spesielt når det står mye på spill.
PLANLEGGING: Du pleier å planlegge ditt arbeid nøye i forveien og vurdere tidsbruk, strategier, bemanning og
ressurser som behøves til oppgaven. Du trives best når det er helt klart hva som er dine mål, tidsfrister og forpliktelser.
OPPMERKSOMHET PÅ DETALJER OG TIDSFRISTER: Du vil at ditt arbeid skal være korrekt utført og ferdig til avtalt
tid. Andre oppfatter deg som organisert, samvittighetsfull og punktlig.
REGELORIENTERING: Du respekterer organisasjonens regler, du følger dem nøye og du forventer at andre gjør det
samme.
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ORDENTLIGHET
UTVIKLINGSRÅD
HÅNDTERING AV USIKKERHET:
• Selv den beste plan vil måtte revideres, og forandring er en uunngåelig del av organisasjonslivet. Som leder må du være i stand til
å håndtere disse forandringene. Identifiser andre på din arbeidsplass som tilpasser seg forandring godt, og la disse være dine
rollemodeller.
• Du kommer aldri til å ha nok informasjon til å kunne foreta det "perfekte" valget. Livet handler om å ta beslutninger med den
informasjonen en har. Lag en liste over hva du trenger å vite, og våg å sette planen ut i livet.

FLEKSIBILITET:
• Du kan ha en tendens til å prøve å utføre alle oppgaver like bra. Om dette er tilfelle, bør du lære deg hvordan du kan prioritere
mellom oppgaver.

• Du er velorganisert og planleggende; noe som involverer bruken av regler og prosedyrer. Hva som er en god regel i dag, kan
imidlertid være et hinder i morgen. Prøv derfor å være selektiv når du innfører nye regler og prosedyrer.

• Pass på å la dem som berøres av en beslutning så ofte som mulig få ta beslutningen selv.
PLANLEGGING:
• Du er dyktig til å planlegge og organisere. Hjelp andre som ikke har den samme evnen, til å oppnå sine mål, og la dem beholde
hele ansvaret for å utføre sine oppgaver.

• Fortell andre hva som er dine tidsrammer, planer og frister. Om de vet hva du forventer, vil de være bedre i stand til å nå dine mål.
OPPMERKSOMHET PÅ DETALJER OG TIDSFRISTER:
• Dine styrker inkluderer egenskaper som grundighet og oppmerksomhet om detaljer. Slike styrker kan bli til svakheter om du
detaljstyrer personalet. Gi personalet frihet til å gjennomføre på sin måte, og oppmuntre dem til å komme med spørsmål.

REGELORIENTERING:
• Prøv å utfordre eksisterende regler om de ikke lenger er rimelige. Ikke følg regler blindt bare fordi de står i læreboken. Vurder
heller deres nytteverdi for virksomheten.

• Du burde huske at "regelbrytere" noen ganger har idéer og/eller innsikter som andre mangler. Forbli objektiv, og lytt til deres
versjon av saken.
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INTELLEKTUALITET
Handler om å være nysgjerrig, fantasifull, visjonær og å ha lett for å kjede seg .

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

91

•
•
•
•
•

Oppfattes som visjonære angående virksomheten
Tenke kvikt på stående fot, og hjelpe til med å løse problemer
Forstå og snakke om "det store bildet"
Oppfattes som verbale og sofistikerte
Lett kjede seg ved praktiske og ensformige oppgaver

LEDERSKAP
Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du er snartenkt, genererer mange idéer og er nysgjerrig på
hvordan ting henger sammen. Du ser den store sammenhengen, og kan være kreativ og visjonær. Andre vil trolig
oppfatte deg som original og nytenkende, men også som at du kjeder deg lett, og da spesielt når det kommer til
detaljplanlegging.

KOMPETANSEANALYSE
KREATIVITET: Du er nok en ressurs for din organisasjon når den står overfor problemer som krever helt nye løsninger.
HÅNDTERING AV NYSKAPNING: Du virker interessert i å teste ny teknologi, nye prosesser og nye
problemløsningsmetoder for å øke tempoet og kvaliteten i ditt arbeid.
NYSGJERRIGHET: Du er en fleksibel person med mange interesser. Derfor foretrekker du å ha god greie på hvordan
ting henger sammen på et overordnet plan.
VISJONER: Du ser for deg virksomhetens framtid, og liker å planlegge hvordan de langsiktige målene skal nås.
PROBLEMLØSNING: Din mentale fleksibilitet og evne til å se helheten, er egenskaper som er en styrke for deg dersom
du vil utvikle din egen karriere i organisasjonen.
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INTELLEKTUALITET
UTVIKLINGSRÅD
KREATIVITET:
• Du er trolig god til å utvikle nye metoder for å løse problemer. Imidlertid krever ikke alle problemer en ny løsning. Anstreng deg for
å avgjøre hvorvidt det allerede eksisterer en grei løsning på det aktuelle problemet.
• Nytenkning og kreativitet har sin pris, nemlig tiden som går med til å utvikle nye løsninger. Gjør cost/benefit-analyser for
forandringer, nye strategier du tar i bruk og enhver oppgave som du velger å gjøre om igjen. Finn ut hva et nytt prosjekt kan få av
tid og penger, og gi slipp dersom disse grensene overskrides.

HÅNDTERING AV NYSKAPNING:
• Teknologi er ikke nødvendigvis løsningen på alle problemer. Finn ut hvilke gode metoder som allerede finnes før du bestemmer
deg for å bruke ny teknologi.

• Ikke bli så opphengt i teknologi at du ikke ser enkle, logiske løsninger.
NYSGJERRIGHET:
• Effektive ledere liker å forstå hvordan ting henger sammen, og de stiller mange spørsmål. Trolig gjør du også dette. Det går
imidlertid en grense for når videre spørring har noen nytteverdi. Fortsett derfor å søke informasjon om hvordan ting virker, men
legg en viss begrensning på deg selv slik at det blir tid til overs for selve gjennomføringen av prosjekter.

VISJONER:
• Du liker trolig å reflektere over langsiktige spørsmål og utfordringer. Pass på at du ikke glemmer bort nåværende problemer.
• Vær nøye med at du kommer med velbegrunnede forslag, og at du tenker gjennom hvordan du presenterer dem. Du trenger å
selge dine idéer til andre for å sikre deg deres tilslutning og støtte. Be kollegaer om tilbakemelding angående idéene og hvordan
du legger dem fram.

PROBLEMLØSNING:
• Forsikre deg om at organisasjonen legger merke til dine styrker, din framsynthet og strategiske planlegging, og vær en ressurs for
andre på disse områdene.

• Forstå når et problem profitterer på en konkret, jordnær løsning.
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STUDIEINTERESSE
Handler om å sette pris på tradisjonell utdanning, og å aktivt sette seg inn i aktuell virksomhetsrelatert informasjon og
forskning.

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

74

•
•
•
•
•

Verdsette læring, både for seg selv og personalet
Holde seg oppdatert på det nyeste innenfor business og teknologi
Være selvdisiplinerte og samvittighetsfulle angående mål
Handle før de har med seg alle
Ha meninger om alt mulig

LEDERSKAP
Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du liker å lære og å opparbeide deg ny kunnskap. Du legger
vekt på oppdatering både for deg selv og andre, og vil nok sørge for at arbeidet som utføres er basert på relevant
kunnskap. Selv om andre kan oppfatte deg som både smart og velinformert, kan det kanskje hende andre synes du
brisker deg med kunnskapene dine.

KOMPETANSEANALYSE
HOLDE SEG OPPDATERT: Du synes nok det er lett å holde deg oppdatert på det siste innenfor forretningsvirksomhet
og annen relevant utvikling innenfor ditt område.
EVNE TIL Å LÆRE FORT: Fordi du så lett tar til deg nytt stoff, synes du nok også det er lett å lære nye teknikker og
prosedyrer.
LÆRINGSSTIL: Det virker som du liker tradisjonelle former for utdannelse, som forelesninger og lesing.
TYDELIG KOMMUNIKASJON: Du kan sannsynligvis uttrykke deg tydelig og korrekt i skrift.
INTELLEKTUELL MOTIVASJON: Andre oppfatter deg som smart, arbeidsom og prestasjonsrettet.
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STUDIEINTERESSE
UTVIKLINGSRÅD
HOLDE SEG OPPDATERT:
• Du liker å være oppdatert, og dette øker din effektivitet. Du har også en tendens til å ha svar på de fleste spørsmål, og du har stort
sett rett. Likevel kan du med fordel iblant la andre løse problemer selv. Å la personalet selv løse problemer, leder på sikt til
utvikling av deres ferdigheter.
• Fortell andre hvordan du holder deg oppdatert. Bygg opp et godt læringsmiljø i teamet, for eksempel ved å diskutere relevant
litteratur sammen, ha informasjonsmøter, stille spørsmål i gruppen, dele dine visjoner for virksomheten med andre, osv.

EVNE TIL Å LÆRE FORT:
• Husk at andre ikke nødvendigvis lærer like fort som du. At du som leder lærer fort, kan virke truende på personalet. Vær klar over
dette, og prøv å få andre til å føle seg vel gjennom å la folk lære i sitt eget tempo.

LÆRINGSSTIL:
• Du har trolig ikke noe imot klasseromundervisning, og kan til og med foretrekke denne typen læring. Prøv å lære av praktisk og
demonstrasjonsbasert læring også.

• Som leder bør du ikke ta for gitt at alle i teamet lærer på samme måte som deg. Lær de andre å kjenne, og prøv å finne utviklende
miljøer for dem som passer deres læringsstil.

TYDELIG KOMMUNIKASJON:
• Personalet synes trolig at dine skriftlige instruksjoner og notater er enkle å lese og forstå. Bruk din styrke på dette området til å gi
råd til andre som ikke skriver like bra om deg. Husk å være taktfull når du korrigerer andre.

INTELLEKTUELL MOTIVASJON:
• Fortsett med å sette høye standarder for deg selv og personalet, både når det gjelder jobbspesifikk opplæring og trening i
lederskap/administrasjon. Skap et godt læringsmiljø i personalgruppen.

• Å prioritere opplæring og utvikling av deg selv og personalet er prisverdig, men koster penger. Derfor bør du ikke delta på kurs
bare fordi de er tilgjengelige. Gå igjennom på forhånd hva kurset inneholder, og meld deg bare på de som er nyttige for deg
og/eller teamet.
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Skalaer

%
TILPASNING

99

AMBISJON

85

SELSKAPELIGHET

77

SYMPATISKHET

73

ORDENTLIGHET

68

INTELLEKTUALITET

91

STUDIEINTERESSE

74
LAVT

GJENNOMSNITTELIG

HØYT

Skårer på delskalaene
Tilpasning
Empati
Ikke engstelig
Ingen skyldfølelser
Rolig
Jevnt humør
Klager ikke
Tillitsfull
Evne til tilknytning

Sympatiskhet
Lett å leve med
Medfølende
Omtenksom
Liker mennesker
Ingen fiendtlighet

Ambisjon
Konkurranserettet
Selvtillit
Prestasjon
Lederegenskaper
Identitet
Ingen sosial angst

Ordentlighet
Moraliserende
Mestrende
Dydig
Ikke selvstendig
Ikke spontan
Impulskontroll
Unnviker problemer

Selskapelighet
Liker fester
Liker folkemengder
Søker nye erfaringer
Ekshibisjonistisk
Underholdende

Intellektualitet
Vitenskapelig tenkning
Nysgjerrighet
Spenningssøkende
Intellektuelle leker
Genererer idéer
Kultur

Studieinteresse
Utdannelse
Matematiske evner
God hukommelse
Lesning
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