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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 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.

AMBISJON 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.

SELSKAPELIGHET 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

%

32

30

48

47

43

38

24

Skalaer

LAVT GJENNOMSNITTELIG HØYT

TILPASNING

AMBISJON

SELSKAPELIGHET

SYMPATISKHET

ORDENTLIGHET

INTELLEKTUALITET

STUDIEINTERESSE

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

32

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

• Innrømme feil og prøve å korrigere dem

• Huske sine feil

• Være engstelige for ikke å prestere bra nok

• Ta kritikk personlig

• Virke lunefulle og irritable

LEDERSKAP

Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du arbeider intenst i korte perioder, og har en tendens til
å bekymre deg for kvaliteten på eget arbeid. I tillegg kan du ergre deg over eller bli irritert dersom det oppstår
uventede forsinkelser eller om personalet har gjort noe feil. På den andre side er du medfølende når andre er
stresset, villig til å innrømme egne mangler, lytte til tilbakemeldinger og råd og prøve å forbedre egen prestasjon.

KOMPETANSEANALYSE

SINNSRO: Du kan virke irritabel når du står overfor store arbeidsmengder, uventede forsinkelser eller feil begått av
personalet. Dette vil kunne påvirke dine muligheter til å utvikle et team.

LYTTING: Du har en tendens til å bli stresset av tidsfrister, uforutsigbarhet og ineffektivitet blant de ansatte. Om du
planlegger, kommuniserer og delegerer oppgaver før arbeidet påbegynnes, kan du gjøre disse tingene enklere for
deg selv.

LÆRING OG EVNE TIL Å BLI "COACHET": Du er interessert i egenutvikling og lytter derfor til tilbakemeldinger. Du
har imidlertid en tendens til å være mer oppmerksom på negativ enn på positiv informasjon.

UTVIKLE RELASJONER: At du kan være ustabil i humøret, uforutsigbar, negativ og ha en tendens til å bekymre
deg, kan begrense dine muligheter til å bygge tillitsfulle allianser.

STRESSHÅNDTERING: Du har en tendens til å være selvkritisk, kravstor og intens. Du er kanskje tjent med å lære
deg stresshåndtering.
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TILPASNING

UTVIKLINGSRÅD

SINNSRO:

• Fordi uventede hendelser kan ergre deg, bør du utvikle strategier for hvordan du kan hanskes med forstyrrelser,
forsinkelser og vanskelige mennesker. Gjør du dette, vil du lettere kunne beholde roen og fokus.

• Innse at andre ikke nødvendigvis reagerer slik du tror de kommer til å gjøre. Når det uventede inntreffer, bør du ha en
alternativ plan i bakhånd. Gå igjennom, mentalt, hva som kan skje og hvordan du i så fall vil handle. Dette vil kunne hjelpe
deg med å beholde fatningen ved ubehagelige overraskelser.

• Når ting ikke går som du hadde planlagt, bør du gå nøye igjennom hva som skjedde. Prøv å identifisere måter å unngå disse
problemene i framtiden.

LYTTING:

• Prøv å ta en pause eller tenk på noe annet dersom du er irritert eller ergerlig. Unngå tendensen til å havne i
forsvarsposisjon, og ta ikke tilbakemeldinger personlig.

• Påminn deg selv om at andre nødvendigvis vil gjøre noen feil når de lærer seg nye ferdigheter. Let etter det positive i
informasjonen du får fra personalet, og gi ros.

LÆRING OG EVNE TIL Å BLI "COACHET":

• Gi deg selv ros og ære for ting du gjør bra, og noter deg områder som du bør utvikle. Dokumenter både dine styrker og
svakheter. Lag en handlingsplan som vektlegger dine positive egenskaper, samtidig som den lar deg jobbe med mer
problematiske områder.

UTVIKLE RELASJONER:

• Dersom du synes at du selv er kritisk og negativ, bør du prøve å se hvilke situasjoner som trigger denne atferden, og være
oppmerksom på disse situasjonene i fremtiden.

• All negativitet du som leder bidrar til, vil forsterkes i teamet. Husk at en del av din jobb er å være et godt eksempel; hvilket
innebærer å forbli positiv.

• Be en kollega du stoler på om tilbakemelding angående uhensiktsmessige atferdsmønstre. Snakk med en kollega eller
rådgiver for å få til en utviklingsplan på dette området.

STRESSHÅNDTERING:

• Identifiser situasjoner der du blir irritert eller opprørt, og finn ut hvordan du bedre kan håndtere dem.

• Ikke la problematiske temaer bli så betente at de til slutt blir helt uhåndterlige. Prøv i stedet å diskutere dem med andre, og
spør om hjelp fra andre for å løse dem.
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AMBISJON
Handler om å ta initiativ, være konkurranserettet og å søke lederroller.

30

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

• La andre ta kontrollen

• Foretrekke diplomati snarere enn direkte konfrontasjon

• Ha en fleksibel agenda

• Være uvillige til å snakke i forsamlinger

• Unngå vanskelige utfordringer som de kanskje ikke kommer til å lykkes med

LEDERSKAP

Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du har en tendens til å holde lav profil og støtte andre
personer som kommer med gode forslag. Dette kan føre til at du blir uvillig til å utøve innflytelse i situasjoner der
du burde påvirket mer. Fordi du har en tendens til å ikke aktivt søke lederroller, kan din egen karriereutvikling bli
mer avhengig av din tekniske kompetanse enn av at du taktisk utnytter det politiske maktspillet i organisasjonen.

KOMPETANSEANALYSE

HANDLINGSORIENTERING: Du holder lav profil og foretrekker at andre enn deg fronter nye idéer.

KARRIEREMULIGHETER: Generelt er du ikke interessert i å utnytte maktspillet i organisasjonen for å gjøre
karrierehopp, du nøyer deg med de mulighetene som dukker opp.

INITIATIV: Andre forstår at du vil samarbeide snarere enn å prøve å ta lederrollen i krisesituasjoner. Du følger råd
og forslag snarere enn selv å gi råd til andre.

MÅLOPPNÅELSE: Du virker mer opptatt av arbeidsprosessen enn produktene av virksomheten. Vær påpasselig
med å fullføre oppdrag og prosjekter.

BESLUTNINGSTAGNING: Du foretrekker nok å la andre ta vanskelige beslutninger, spesielt når ikke all informasjon
ligger på bordet ennå, eller dersom det står mye på spill.
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AMBISJON

UTVIKLINGSRÅD

HANDLINGSORIENTERING:

• Som leder er det viktig at du skaper entusiasme i teamet, klargjør mål, gjennomgår resultater med personalet og
informerer andre om teamets arbeid og prestasjoner.

• Engasjer deg i de prosjektene som har nytte av din kunnskap og dine ferdigheter.

• Finn et utfordrende prosjekt og bryt det ned i definerbare steg (her kan en kollega du stoler på være til hjelp). Fastsett de tre
første stegene, så vel som en tidsplan. Informer andre om din plan, og be dem om å respektere at dette er ditt prosjekt.

KARRIEREMULIGHETER:

• Vær klar over at politisk taktikkeri er et del av organisasjonslivet. Jo bedre du kjenner spillereglene, desto bedre er dine
sjanser til avansement.

• Andre stoler på at du som leder er deres talsmann innenfor organisasjonen. Dersom du lar være å følge bedriftens policy, er
det ikke sikkert du representerer personalet på en god måte. Spør en god venn eller kollega om råd angående dette.

• Om du vil opp og fram i organisasjonen, må du lage en plan for hvordan dette skal gå til. Planen burde innholde mål, dvs.
hvilke posisjoner du vil oppnå, og de nødvendige skritt på veien dit.

INITIATIV:

• Det virker som du er en god lagspiller som andre kan stole på. Når dere jobber sammen, bør du være oppmerksom på
måter du kan øke teamets prestasjon. Gjør det klart hva som er ditt syn på ting.

• Å ta initiativ er en viktig del av lederskap. Hvis andre mener at du ikke tar initiativ, så spør dem hva dette kommer av.
Konsulter en venn for å få tilbakemeldinger som kan hjelpe deg på dette området i fremtiden.

MÅLOPPNÅELSE:

• Vit hva som er dine interne kunders behov. La dem vite at du forstår deres bekymringer, og utarbeid en spesifikk plan for å
løse disse problemene.

• Fastslå hvor mye tid som kreves for å gjøre oppgavene du har forpliktet deg til, og kommuniser denne tidsrammen på en
tydelig måte til kunder, kollegaer og overordnede. Husk å oppdater dem angående hvordan det går.

• Som leder er du toneangivende for arbeidsgruppen. Om du signaliserer, kanskje utilsiktet, at det ikke er så nøye med
tidsfrister, så vil teamets medlemmer handle deretter.

BESLUTNINGSTAGNING:

• Å ta vanskelige beslutninger er en viktig del av det å være leder. Diskuter med din leder hvilke beslutninger som bør tas i
felleskap, alene eller av andre. Å ha tydelige retningslinjer angående hva som er dine ansvarsområder, vil gi deg mer
selvsikkerhet.

• Avgjør hva slags informasjon du trenger for å ta en beslutning ( f.eks. kostnadsanslag, bemanningsbehov, cost/benefit-
analyser, risikovurdering, osv.). Når du har denne informasjonen, ta beslutningen, og innse at du kan revidere den senere.

• Finn noen som du kan diskutere viktige beslutninger med. Tenk gjennom beslutningen, og del deretter dine argumenter
med denne personen. Bruk denne erfaringen til å øke din egen sikkerhet når det gjelder å ta beslutninger.
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SELSKAPELIGHET
Handler om å virke pratsom, freidig og underholdende.

48

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

• Virke tilgjengelige, ikke reserverte

• Kunne jobbe både alene og sammen med andre

• Foretrekke formelle snarere enn utstrukturerte møter

• Gi personalet relevant tilbakemelding

• Balansere lytting og snakking

LEDERSKAP

Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du er fleksibel med egen tid, og ikke har noe imot å
arbeide verken alene eller i team. Du opptrer adekvat i sosiale sammenhenger, men du har samtidig ikke noe
behov for å være konstant i rampelyset.

KOMPETANSEANALYSE

INITIATIV TIL INTERAKSJON: Du mestrer å etablere gode relasjoner til andre i organisasjonen; også de du ikke
kjenner fra før.

ENERGI: Andre oppfatter det som at du viser rimelig entusiasme for nye mennesker og prosjekter.

TILGJENGELIGHET: Din evne til å ta kontakt med nye mennesker, er en viktig egenskap for ledere. Fortsett med å
utvikle relasjoner innenfor organisasjonen, og inkluder personalet ditt i disse nettverkene.

MELLOMMENNESKELIG NETTVERK: Dine sosiale ferdigheter er tilstrekkelige til at du kan kommunisere med
organisasjonen.

TEAMORIENTERING Andre oppfatter det som at du gjør din del av teamoppgaver.
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SELSKAPELIGHET

UTVIKLINGSRÅD

INITIATIV TIL INTERAKSJON:

• Pass på å oppsøke og prate med hver enkelt i personalet hver dag .

ENERGI:

• Du er en aktiv person som kan tilføre energi til arbeidsgruppen; noe som er en viktig egenskap for ledere. Pass på å
opprettholde energien under hele møtet, spesielt om du har en tendens til å kjede deg eller bli uengasjert.

TILGJENGELIGHET:

• Pass på at du er tilgjengelig for alle i teamet, og at du ikke ubevisst skaffer deg noen ”favoritter” i teamet.

MELLOMMENNESKELIG NETTVERK:

• Vær sikker på at ditt nettverk inkluderer relevante deler av din organisasjon.

• Prøv å knytte kontakt med minst en ny avdeling eller arbeidsgruppe hvert kvartal, selv om du kanskje ikke har et stort
nettverk innenfor organisasjonen.

• Innse at ditt nettverk forandrer seg, og at det må pleies for å opprettholdes. Dersom det er lenge siden du har pratet med en
spesifikk person, ring ham/henne. Ikke la relasjoner stagnere eller bli for kalde.

TEAMORIENTERING

• Det virker som du liker like godt å jobbe alene som i en gruppe. Denne balansen er sunn fordi noen oppgaver løses best i en
gruppe, mens andre egner seg best for individuelt arbeid.
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SYMPATISKHET
Handler om å være sympatisk, omtenksom og god til å opprettholde relasjoner.

47

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

• Være avslappede

• Ta andres syn med i betraktningen

• Holde det de lover

• Gi personalet struktur og omtanke

• Ta tak i problemer med en gang

LEDERSKAP

Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du er en hyggelig og tolerant person som ikke desto
mindre er villig til å ta stilling når det kreves. Andre vil trolig oppfatte deg som imøtekommende og trivelig, og
derfor kan du behøve å gjøre det klart at du ikke er en som alltid legger seg flat.

KOMPETANSEANALYSE

MEDFØLELSE: Du er i rimelig grad opptatt av hvordan personalet har det, og du er oppmerksom på tegn på at
deres arbeidsmoral forandres.

SAMARBEID: Du er vanligvis en samarbeidsvillig og fornuftig lagspiller. Du oppfordrer trolig personalet til å
arbeide sammen som et lag.

SØKE INNSPILL FRA ANDRE: Du virker villig til å lytte til tilbakemeldinger angående egen prestasjon, men du kan
ha en tendens til å ta negativ respons for personlig.

KONFRONTERE UNDERORDNEDE: Du er generelt sett en tolerant person, men du er villig til å konfrontere folk når
det tydelig kreves av situasjonen.

UAVHENGIGHET: Selv om du forstår betydningen av konsensus, er du villig til å ta stilling i diskusjoner angående
sentrale verdier og prinsipper.
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SYMPATISKHET

UTVIKLINGSRÅD

MEDFØLELSE:

• Legg vekt på et godt arbeidsmiljø, og la teamet vite at du er opptatt av deres arbeidsmoral.

• Du er sannsynligvis i stand til å være oppmerksom på både arbeidsrelaterte og menneskerelaterte temaer. Denne evnen
øker dine sjanser til å maksimere teamets prestasjon.

SAMARBEID:

• Du er flink til å få andre til å samarbeide, og du vet når det er lurt for deg å jobbe med andre. Dette er en viktig egenskap,
pass på å bruke den også i fremtiden.

SØKE INNSPILL FRA ANDRE:

• Ikke gå i forsvar når du får negativ respons.

• Fortsett å søke tilbakemeldinger, finn personer du stoler på og be om deres kommentarer.

KONFRONTERE UNDERORDNEDE:

• Vær nøye med å ta tak i problemer med en gang. Ikke vent med å handle til en krise oppstår.

UAVHENGIGHET:

• Du leter ikke etter konflikter, men du er villig til å stå på teamets side når du er deres representant overfor den større
organisasjonen.
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ORDENTLIGHET
Handler om å være samvittighetsfull, pålitelig og å overholde regler.

43

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

• Være ordentlige og pålitelige

• Være i stand til å tilpasse seg skiftende omstendigheter

• Oppnå en god balanse mellom hurtighet og nøyaktighet

• Planlegge og opprettholde tidsplaner adekvat

• Delegere ansvar

LEDERSKAP

Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du er ganske samvittighetsfull og nøye med å følge
retningslinjer. Du virker samtidig i stand til å kunne skifte spor og være fleksibel når det kreves.

KOMPETANSEANALYSE

HÅNDTERING AV USIKKERHET: Det virker som du er i stand til å arbeide uten konstant veiledning eller styring. Du
kan veie for og imot i usikre situasjoner, og ta en selvstendig beslutning heller enn å spørre lederen om råd.

FLEKSIBILITET: Du pleier å være villig til å forandre og tilpasse nye metoder, spesielt om du har gode grunner til å
gjøre dette.

PLANLEGGING: Du forstår hvordan man kan skape balanse mellom det å følge og det å forandre en plan for å
forbedre utfallet. Du vet at regler er nødvendige, men du er ingen paragrafrytter.

OPPMERKSOMHET PÅ DETALJER OG TIDSFRISTER: Samtidig som du er nøye med å overholde prosjekters krav
og frister, er du villig til å delegere arbeid så lenge kvaliteten opprettholdes og tidsfrister overholdes.

REGELORIENTERING: Du forstår at regler er viktige for organisasjoner, og du synes det er greit å jobbe med en viss
grad av regelstyring.
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ORDENTLIGHET

UTVIKLINGSRÅD

HÅNDTERING AV USIKKERHET:

• Som leder er du trolig i stand til å være en organisert planlegger, men samtidig er du ikke en som blir handlingslammet når
det finnes lite informasjon. Du kan være en god rollemodell for andre på dette området.

FLEKSIBILITET:

• Selv om du vanligvis er velorganisert og forsiktig, kan du når situasjonen krever det inkorporere forandringer på kort varsel.
Som leder bør du kunne fungere som rådgiver for andre som er ufleksible når de planlegger.

PLANLEGGING:

• Personalet liker at du som leder utarbeider og følger planer og tidsskjemaer, og de vet at du er i stand til å gjøre nødvendige
forandringer. Oppmuntre personalet til å være med på planleggingen.

OPPMERKSOMHET PÅ DETALJER OG TIDSFRISTER:

• Som leder balanser du trolig et bredere perspektiv på teamarbeidet (strategier, planer) med en forståelse av hvordan
enheten faktisk gjør sin jobb. Behold dette balanserte bildet.

• Andre verdsetter den autonomien du gir dem. Fortsett å gi dem frihet, uten å ofre egen pålitelighet.

REGELORIENTERING:

• Du følger vanligvis organisasjonens viktigste regler, mens du er fleksibel når det kommer til de som er mindre viktige.
Denne balansen er sunn, men husk at andre ser deg som et forbilde. Vær nøye med å ikke skape en avdeling full av
regelbrytere, som bare følger ditt eksempel.
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INTELLEKTUALITET
Handler om å være nysgjerrig, fantasifull, visjonær og å ha lett for å kjede seg .

38

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

• Være fleksible problemløsere

• Ha andre interesser enn jobben

• Være villige til å spekulere angående virksomhetens fremtid

• Ha normal grad av fantasi

• Forstå praktiske så vel som teknologiske løsninger

LEDERSKAP

Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du er nysgjerrig og åpen for idéer, men foretrekker å finne
praktiske løsninger på problemer. Du kan jobbe lenge med oppgaver uten å kjede deg.

KOMPETANSEANALYSE

KREATIVITET: Du virker i stand til å kunne skape en god balanse mellom tradisjonelle og innovative metoder for
problemløsning.

HÅNDTERING AV NYSKAPNING: Du promoterer ikke nødvendigvis nye idéer selv, men du er mottagelig for nye
idéer som virker nyttige.

NYSGJERRIGHET: Du virker i stand til å kunne fokusere på den aktuelle arbeidsoppgaven, samtidig som du er
oppmerksom på ny informasjon som kan gjøre arbeidsprosessen lettere.

VISJONER: Du virker rimelig opptatt av å skaffe deg et overordnet perspektiv på det du holder på med.

PROBLEMLØSNING: Du virker i stand til å kunne løse problemer både på den gamle måten og ved hjelp av
innovative metoder.
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INTELLEKTUALITET

UTVIKLINGSRÅD

KREATIVITET:

• Du presterer trolig like bra i situasjoner som krever praktisk problemløsning som i situasjoner som krever nytenkning. Dine
medarbeidere er ikke nødvendigvis like fleksible. Arbeid med personalet slik at også de forstår når nytenkning er på sin
plass.

HÅNDTERING AV NYSKAPNING:

• Støtt nye fornuftige idéer, og oppmuntre andre til være med på brainstorming og kreativ tenkning. Finn en rollemodell
innenfor organisasjonen som er flink til å introdusere nye idéer, og lær deg hvordan man kan jobbe med fokusgrupper.

NYSGJERRIGHET:

• Du stiller trolig spørsmål for å øke egen kunnskap om teknologi og annen utvikling. Fortsett med dette, og oppmuntre
arbeidsgruppen til å gjøre det samme.

VISJONER:

• Du har en tendens til å foretrekke konkrete mål framfor spørsmål angående det mer overordnede perspektivet, men du
forstår begge deler. Som leder bør du kombinere oppgavefokus med fremtidsvisjoner.

• Dine teammedlemmer behøver å kjenne til dine visjoner for teamet og organisasjonen. Om du ikke har tydeliggjort disse,
så begynn i dag. Virksomhetsbeskrivelsen er et godt sted å begynne. Konsulter andre som du anser at har et godt grep om
helheten.

PROBLEMLØSNING:

• Tenk over hvilke problemløsningsmetoder som passer for deg (dvs praktiske vs. mer overordnede), og velg metoder som
kompletterer dine styrker. Hvis din nåværende jobb krever en viss problemløsningsstrategi og du føler at det er på tide å
forandre denne, kan et alternativ være å vurdere å ta i bruk metoder som ligger nærmere dine egne preferanser.
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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.

24

ATFERD
Ledere med liknende skårer har en tendens til å:

• Foretrekke erfaringsbasert læring snarere enn tradisjonell undervisning

• Være mer opptatt av å øke gamle ferdigheter enn å lære nye

• Passe på at de har med seg alle før de handler

• Ikke oppdage læringsmuligheter for personalet

• Ikke bruke mye tid på å lese; spesielt ikke teknisk stoff

LEDERSKAP

Sammenliknet med andre ledere, antyder dine skårer at du bare til en viss grad anser at utdannelse har en verdi i
seg selv. Du er en pragmatiker som vurderer nytteverdien av utdanning og trening. Du kan være mer opptatt av å
løse dagens problemer enn å forberede deg på dem som kommer i fremtiden.

KOMPETANSEANALYSE

HOLDE SEG OPPDATERT: Hvis du står over videreutdannelse og kurs på grunn av for stramt program, kan det
hende at du ikke tar i bruk ny effektiv teknologi eller innser hvordan den skulle kunne hjelpe virksomheten.

EVNE TIL Å LÆRE FORT: Du er villig til å lære deg nye teknikker og prosedyrer, men som oftest først når du har
innsett att dette er den eneste muligheten.

LÆRINGSSTIL: Det virker som du lærer best gjennom praktisk erfaring og at du bare utvikler nye ferdigheter når
du står overfor et problem.

TYDELIG KOMMUNIKASJON: Din måte å kommunisere på virker problemfokusert, praktisk og rett på sak. Andre
liker nok din klarhet og tålmodighet når du forklarer ting.

INTELLEKTUELL MOTIVASJON: Du virker interessert i å lære når det er tydelig at det lønner seg å opparbeide nye
kunnskaper.
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STUDIEINTERESSE

UTVIKLINGSRÅD

HOLDE SEG OPPDATERT:

• Gjør det til en vane å lese relevant litteratur om fag og ledelse. Dersom du ikke vet hva du burde lese, be om tips fra noen
som virker oppdatert.

• Bruk Internett for å holde deg oppdatert på ny utvikling innenfor forretningsvirksomhet.

EVNE TIL Å LÆRE FORT:

• Påminn deg selv om å holde deg informert om ny virksomhetsrelatert teknologi, inkludert dataløsninger og programvare.
Det er lett å bli hengende etter hvis man ikke kontinuerlig prøver å holde seg oppdatert.

• Det er du som leder som er toneangivende i arbeidsgruppen. Dersom du ikke øker dine ferdigheter, blir andre mindre
motiverte til å øke sine.

LÆRINGSSTIL:

• Du liker kanskje ikke kurs og seminar, men de kan hjelpe deg med å bli en sterkere leder. Mange emner kan ikke læres av
praktisk erfaring; spesielt ferdigheter og perspektiver som ledere forventes å besitte.

• Etabler et lærende arbeidsmiljø for personalet ved å finne en eller to seminarer som vil være nyttige for dere. Delta på disse,
og diskuter dem deretter i personalet.

TYDELIG KOMMUNIKASJON:

• Som leder bør du oppmuntre personalet til å spørre deg angående skriftlige notater de ikke forstår. Det er bedre å la det ta
litt tid når man forklarer noe, enn å bruke mye tid senere på å oppklare misforståelser.

INTELLEKTUELL MOTIVASJON:

• Du liker kanskje best å lære deg praktiske ferdigheter som umiddelbart kan brukes i ditt arbeid, men du behøver også å
lære mer abstrakte ferdigheter som øker din prestasjon som leder og administrator. Administrasjons- og
lederskapsseminarer kan gjøre ditt perspektiv bredere, og forbedre din vurderings- og beslutningsevne.
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TILPASNING

AMBISJON

SELSKAPELIGHET

SYMPATISKHET

ORDENTLIGHET

INTELLEKTUALITET

STUDIEINTERESSE

%

32

30

48

47

43

38

24

Skalaer

LAVT GJENNOMSNITTELIG HØYT

Skårer på delskalaene

Tilpasning
Empati

Ikke engstelig
Ingen skyldfølelser

Rolig
Jevnt humør
Ingen plager

Tillitsfull
Evne til tilknytning

Ambisjon
Konkurranserettet

Selvtillit
Prestation

LEDERSKAP
Identitet

Ingen sosial angst

Selskapelighet
Liker fester

Liker folkemengder
Søker nye erfaringer

Ekshibisjonistisk
Underholdende

Sympatiskhet
Lett å leve med

Medfølende
Omtenksom

Liker mennesker
Ingen fiendtlighet

Ordentlighet
Moraliserende

Mestrende
Dydig

Ikke selvstendig
Ikke spontan

Impulskontroll
Unnviker problemer

Intellektualitet
Vitenskapelig tenkning

Nysgjerrighet
Spenningssøkende
Intellektuelle leker

Genererer idéer
Kultur

Studieinteresse
Utdannelse

Matematisk evne
God hukommelse

Lesning
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