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Innledning
Rapporten for lederskapsprognose på verdier, beskriver dine kjerneverdier og mål og hvordan de kan påvirke din karriere.
Verdier er en viktig del av din identitet – de beskriver hvem du er, hva du står for og hva slags miljø du vil blomstre i. Verdiene
avgjør hvilke valg du gjør når det gjelder arbeid, fritid og forhold, og de påvirker din karriere på fire måter.

1. Drivere: Dine verdier er dine viktigste drivkrefter – de tingene som motiverer deg i livet. Verdiene bestemmer dine
ambisjoner og symboliserer det du streber etter og håper å oppnå. Dine verdier definerer hva du ønsker deg i jobben og i
livet.

2. Passe inn.: Dine verdier bestemmer hvor godt du passer i en organisasjonsstruktur. Organisasjonskulturen reflekterer
vanligvis verdiene til den øverste ledelsen. Folk er fornøyde og produktive i kulturer som er konsistente med deres verdier,
og de er bekymret og ulykkelige hvis de arbeider i kulturer som defineres av verdier som er forskjellige fra deres egne.

3. Lederstil og kultur: Dine verdier reflekterer hva du opplever som givende og har oppmerksomheten rettet mot, samt det
du misliker og unngår. Således definerer dine verdier hvilken atferd du liker og belønner, og hvilken atferd du ignorerer eller
misliker. Som følge av dette former dine verdier den typen kultur du, som leder, vil skape for dine medarbeidere og
underordnede.

4. Ubevisste fordommer: Verdiene påvirker beslutningene du tar – i forhold til personer, prosjekter, planer og strategi.
Verdiene filtrerer oppfatninger av erfaring, særlig om det som er ønskelig eller uønskelig, godt eller dårlig. Verdiene opererer
vanligvis utenfor den bevisste oppmerksomheten og påvirker både tanker og handlinger.

Måter å bruke denne informasjonen på.
Når du leser gjennom denne rapporten, vil du kanskje finne ut at dine verdier er inkonsistente med din karriere eller med
kravene til deg i din stilling i organisasjonen. I tillegg kan det være at din daglige atferd ikke hjelper mye til, og at den av og til
kanskje også kan hindre dine muligheter til å oppnå dine karrieremål. Du bør ikke prøve å endre dine verdier hvis de ikke passer
med din karriere eller organisasjon. Ved å bli oppmerksom på dine verdier og ubevisste fordommer, bør du heller begynne å
tilpasse din atferd på måter som vil skape en mer produktiv arbeidssituasjon for deg selv og ditt team.

Denne rapporten bygger på dine poengtall på MVPI (Motives, Values, Preferences Inventory). Rapporten sammenfatter dine
viktigste drivere, typen kultur du vil skape som leder, organisasjonskulturene du foretrekker (eller bør prøve å unngå), faktorene
som på en ubevisst måte kan påvirke dine beslutninger og mulige strategier for å minimere dine fordommer og lede på en
produktiv måte.
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Måter å bruke denne informasjonen på.
På neste side finner du definisjon av de ti MVPI-skalaene, og etterfølgende side viser en grafisk representasjon av din
verdiprofil. Deretter kommer rapporten, som beskriver betydningen og implikasjonene av dit poengtall på hver skala langs
dimensjonene som beskrives ovenfor. Slutten av rapporten inneholder verdibaserte utviklingsforslag som er utviklet for å hjelpe
deg med å øke din lederskapseffektivitet. Vær oppmerksom på at poengtall mellom 65 og 100 prosent vurderes som høye og
representerer mål du streber etter fra dag til dag. Jo høyere poengtall, desto viktigere er en verdi eller driver for deg i ditt arbeid
og privatliv. Poengtall mellom 36 og 64 prosent er gjennomsnittlige og representerer verdier som er av blandet betydning for
deg. I dette området kan du finne verdier som er gledespunkter i livet eller verdier som er mer eller mindre uvesentlige for deg.
Poengtall mellom 0 og 35 prosent betraktes som lave og representerer verdier som ikke er kjernedrivere for deg. Jo lavere
poengtall på en dimensjon i denne rapporten, desto høyere er sannsynligheten for at denne verdien er uvesentlig for deg.

Høye og lave poengtall på hver skala har viktige implikasjoner for karrieren.

Informasjonen i denne rapporten vil hjelpe deg med å forstå deg selv og dine verdidrevne tendenser bedre. Ved hjelp av denne
informasjonen kan du kapitalisere på dine sterke sider og minimere dine taktiske blundere. Du kan bli mer oppmerksom på
kulturen du er med på å skape og bruke denne informasjonen til å samhandle på en mer vellykket måte med andre i
organisasjonen. I et konkurransebetont forretningsmiljø er selvforståelse og effektiv selvregulering viktige aktiva som gir deg
muligheten til å bli en mer vellykket leder.
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Definisjoner
Rapporten for lederverdier er basert på ditt poengtall på ti skalaer for MVPI. Disse skalaene defineres nedenfor.

ANERKJENNELSE Likegyldig til synlighet vs. ønske om å bli lagt merke til
Søke etter berømmelse, verdsettelse og bekreftelse. De som har lave poengtall, bryr seg
ikke om offentlig oppmerksomhet, de som har høye poengtall, ønsker å være i rampelyset.

MAKT Likegyldig til oppnåelse/konkurranse vs. bli oppfattet som innflytelsesrik
Prøve å oppnå resultater, kontrollere ressurser og ta ansvar. De som har lave poengtall, er
villige til å følge etter, de som har høye, ønsker å ta ledelsen og gjøre en forskjell.

HEDONISME Seriøs og selvdisiplinert vs. glad og fornøyelsessøkende
Ønsker moro, variasjon og glede på arbeidsstedet. De som har lave poengtall, er
tilbakeholdne og selvdisiplinerte, de som har høye, elsker moro og ønsker å hygge seg på
jobb.

ALTRUISME Setter pris på egenhjelp vs. ønsker å hjelpe andre
Ønsker å hjelpe folk som strever eller som har behov for det. De som har lave poengtall, tror
på å hjelpe seg selv, de som har høye, gir uselvisk hjelp til andre.

TILHØRIGHET Uavhengig vs. ønsker sosial kontakt
Leter etter muligheter til å bygge sosiale nettverk og samarbeide med andre. De som scorer
lavt, foretrekker å arbeide alene, de som scorer høyt, søker interaksjon og sosial aksept.

TRADISJONELL Verdsetter fremgang og endring vs. historie og konvensjoner
Respekterer struktur, regler og autoritet. De som scorer lavt, utfordrer status quo og er åpne
for endringer, de som scorer høyt, respekterer hierarki, autoritet og gamle måter å gjøre ting
på.

TRYGGHET Tolererer risiko vs. motvilje mot risiko
Ønsker stabilitet, struktur og orden. De som scorer lavt, tolererer usikkerhet og risiko, de som
scorer høyt, verdsetter definert klarhet og forutsigbarhet.

KOMMERSIELL Likegyldig til økonomiske spørsmål vs. fokusert på kommersielle resultater
Søker velstand og økonomisk suksess. De som scorer lavt, har beskjedne økonomiske
aspirasjoner, de som scorer høyt, er opptatt av økonomiske spørsmål.

ESTETIKK Praktisk vs. kreativ
Skaper produkter med fokus på nyskaping, stil og utseende. De som scorer lavt, bryr seg om
funksjonalitet, de som scorer høyt er opptatt av å uttrykke seg kreativt og utseendet til og
følelsen i deres produkter.

VITENSKAP Intuitiv vs. analytisk
Foretrekker en rasjonell, objektiv tilnærming til beslutningstaking. De som scorer lavt,
foretrekker raske, intuitive beslutninger, de som scorer høyt, foretrekker gjennomtenkte,
databaserte beslutninger.
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ANERKJENNELSE
Søker berømmelse, verdsettelse og bekreftelse

68

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Skille deg ut fra mengden
• Få andre til å legge merke til dine prestasjoner
• Bli anerkjent og respektert av dine kollegaer
• Være i rampelyset når du har noe å bidra med
• Skape en arv som du vil bli kjent for

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Anerkjenner gode prestasjoner
• Oppmuntrer ledere til å rose gode prestasjoner
• Gir muligheter for å arbeide på høyprofilerte prosjekter
• Belønner enkeltpersoners bidrag

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Minimerer status
• Ikke anerkjenner bidrag fra personer som yter mye

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Feire suksess ofte
• Definere konkrete mål for prestasjoner
• Rekruttere medarbeidere med høyt potensial
• Være optimistisk, positiv og energisk
• Sørge for at dine bidrag blir anerkjent

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du kan oppmuntre medarbeiderne til å søke din anerkjennelse
• Du kan demotivere mer beskjedne medarbeidere ved å bruke allmenn ros og anerkjennelse i for høy grad
• Du har en tendens til å søke oppmerksomhet fra den øverste ledelsen
• Du har en tendens til å ta avgjørelser basert på hvordan de virker for andre
• Du deler kanskje ikke alltid æren for gode prestasjoner med kollegaer og medarbeidere
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MAKT
Prøve å oppnå resultater, kontrollere ressurser og oppnå ansvarlighet

55

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Få tingene gjort
• Utgjøre en forskjell
• Være en viktig bidragsyter i organisasjonen
• Lede ved endringer
• Sette din egen agenda og definere dine egne mål

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Verdsetter hardt arbeid og produktivitet
• Belønner innsats og suksess
• Gir muligheter til å bidra
• Gir deg muligheter til å ta initiativ

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Synes å være selvtilfreds eller tregt
• Ikke anerkjenner individuelle bidrag

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Legge vekt på å få ting gjort
• Konkurrere for å skaffe seg forretningsvirksomhet
• Feire suksess
• Verdsette team med høy ytelse
• Belønne folk som har bidratt mest til suksess

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du antar kanskje at andre ønsker å arbeide like hardt som deg selv
• Du overvurderer kanskje sannsynligheten for suksess
• Du har en tendens til å se de fleste situasjoner som konkurransepregede
• Du glemmer kanskje å dele suksess med andre bidragsytere
• Du overvurderer kanskje organisasjonens kompetanse og utholdenhet
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HEDONISME
Ønsker moro, variasjon og glede på arbeidsplassen

38

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Bli respektert for din profesjonalitet
• Ha en godt planlagt og organisert arbeidsplass
• Sørge for færrest mulig avvik fra standardrutiner
• Fremme høflighet og god oppførsel på arbeidsplassen
• Sette jobb foran fornøyelser

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Har veldefinerte og velstrukturerte roller/funksjoner
• Er seriøse, forretningsmessige og profesjonelle
• Utvikler ledere som er gode rollemodeller
• Minimerer løssluppenhet og distraksjoner

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Er dårlig organiserte eller spontane i tilnærmingen til arbeidet
• Gir de ansatte tillatelse til oppføre seg på en altfor uformell måte

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Opprettholde en forretningsmessig oppførsel
• Minimere løssluppenhet på arbeidsplassen
• Overholde korrekte prosesser
• Behandle mennesker med respekt
• Sørge for at arbeidsflyten er organisert og forutsigbar

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du foretrekker kanskje å ta beslutninger basert på standard driftsprosedyrer
• Du kan ha en tendens til å unngå nytelser og overdrivelser
• Du foretrekker kanskje å se på status og hierarkidistinksjoner
• Du foretrekker kanskje å gjennomføre oppgaver på standardiserte måter
• Du misliker kanskje dem som ikke alltid gir jobben den oppmerksomheten den fortjener
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ALTRUISME
Ønske å hjelpe mennesker som strever eller har behov

66

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Styrke moralen og velferden blant medarbeiderne dine
• Legge til rette for rimelighet og sosial rettferdighet
• Blande jakten på resultater med omsorg for andre
• Forbedre situasjonen for de svakerestilte
• Oppmuntre mennesker som opplever motgang

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Behandler mennesker med respekt
• Tar medarbeidernes velferd alvorlig
• Benytter konsensusbasert beslutningstaking
• Er opptatt av humanitære saker

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Er instrumentelle og opptatt av profitt
• Ikke respekterer behovene til mennesker som kjemper

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Ta medarbeidernes moral med i betraktningen
• Benytte konsensusbasert og inkluderende beslutningstaking
• Være villig til å legge til rette for individuelle ønsker og behov
• Unngå å fornærme eller krenke noen
• Oppmuntre til gjensidig støtte og forståelse

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du prøver kanskje å fremme konsensus og harmoni
• Du behandler kanskje noen ganger moral som viktigere enn produktivitet
• Du har en tendens til å ta beslutninger basert på følelser heller enn økonomi
• Du er kanskje nølende med å gi negativ tilbakemelding til medarbeidere og underordnede
• Du bekymrer deg kanskje – av og til for mye – over hva som er riktig å gjøre
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TILHØRIGHET
Leter etter muligheter til å bygge sosiale nettverk og samarbeide med folk

46

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Finne plass til noe privat tid på jobben
• Løse problemer på egen hånd
• Kunne konsentrere deg og fokusere
• Arbeide med kjente medarbeidere
• Unngå å samhandle med fremmede

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Belønner enkeltpersoners bidrag
• Oppmuntrer medarbeidere til å holde seg til sine roller/funksjoner
• Krever minimal sosial kontakt med kunder
• Minimerer samlinger etter arbeidstid

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Legger vekt på å løse problemer i team
• Forventer samhandling utenfor gruppen

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Bare kreve teamarbeid når det er nødvendig
• Tillate medarbeiderne å drive med sitt eget arbeid
• Holde møtevirksomheten på et nødvendig minimum
• Støtte svært få arrangementer etter arbeidstid
• Begrense komitéarbeid

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du regner kanskje med at medarbeiderne vil gjøre best arbeid på egen hånd
• Du regner kanskje med at alle er (eller bør være) selvstendige
• Du regner kanskje med at det å løse problemer i grupper er ikke-produktivt
• Du mener kanskje at svært sosiale miljøer sløser med tiden
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TRADISJONELL
Respekterer struktur, regler og autoritet

48

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Stille spørsmålstegn ved konvensjoner og autoritet
• Minimere eksterne kontroller
• Søke etter nye ting, endring og utforsking
• Generere nye løsninger på problemer
• Drive med ikke-tradisjonelt arbeid og ikke-tradisjonelle karrierer

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Er demokratiske og konsultative
• Er utfordrende, nyskapende og eksperimenterende
• Tolererer mangfold
• Oppmuntrer til initiativ

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Kjennetegnes ved autoritær ledelse
• Behandler ansatte som utskiftbare varer

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Være avslappet og uformell
• Oppmuntre til spontanitet, åpenhet og initiativ
• Verdsette nye ideer
• Søke interessante og nye prosjekter
• Gi medarbeiderne fullmakter

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du har en tendens til å utfordre autoriteter
• Du misliker kanskje å sette forventninger for andre
• Du har en tendens til være opptatt av å finne nye måter å gjøre ting på
• Du tar kanskje beslutninger som legger til rette for autonomi og selvledelse
• Du tar kanskje beslutninger som reduserer hierarki
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TRYGGHET
Ønsker stabilitet, struktur og orden

73

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Bli sett på som fornuftig og praktisk
• Unngå å ta unødvendig risiko
• Bli kjent som pragmatisk og tøff
• Generere klare resultater og forventninger
• Kjenne og forstå fakta

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Er stabile og forsiktige
• Har ledere som er pragmatiske og forsiktige
• Har minimalt med taktikkeri og legger vekt på ansvarsfølelse
• Preges av organisk vekst

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Synes å være uforsiktig med å ta risikofylte beslutninger
• Implementerer intuitive løsninger på problemer

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Unngå unødvendig risiko
• Være pålitelig, profesjonell og etisk
• Verdsette stabilitet og langsiktig planlegging
• Fokusere på overholdelse og riktige prosesser
• Belønne høy kvalitet, gjennomtenkte beslutninger

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du unngår kanskje beslutninger basert på følelser og stemninger
• Du stoler kanskje på handling og mistror intuisjon
• Du unngår kanskje unødvendig risiko
• Du misliker kanskje avvik fra akseptert praksis
• Du trenger kanskje håndfaste data for å rettferdiggjøre beslutninger
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KOMMERSIELL
Søker rikdom og økonomisk suksess

53

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Prestere og lykkes
• Prestere mer enn konkurrentene og vinne
• Oppnå status og kontroll over ressurser
• Tjene penger
• Arbeide med oppgaver som har økonomisk betydning

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Er fremadstrebende og konkurransepregede
• Favoriserer høy risiko og strategier som gir høy belønning
• Evaluerer prestasjoner strengt
• Er oppgaveorienterte og profesjonelle

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Er byråkratiske eller vokser langsomt
• Ikke identifiserer veier til suksess

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Være aggressiv og forretningsfokusert
• Være preget av konkurranse og ambisjoner
• Holde medarbeiderne ansvarlige for prestasjoner
• Fokusere på det konkurransepregede landskapet
• Sette utfordrende mål for team

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du verdsetter kanskje symboler på suksess
• Du favoriserer kanskje høy risiko og strategier som gir høy belønning
• Du har kanskje en tendens til å presse teamet for å slå konkurrentene
• Du har en tendens til å evaluere prestasjoner strengt
• Du liker kanskje personer som er oppgaveorienterte og profesjonelle

Lederskapsprognose verdirapport til lederskapsutvikling

John Score-Average | UH555944 | 11.22.2016 13



ESTETIKK
Fokuserer på innovasjon, stil og utseende

48

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Ta beslutninger basert på etablerte fakta
• Levere praktiske og gjennomførbare løsninger
• Omsette uklare ideer til praktiske realiteter
• Unngå å virke svak og ubesluttsom
• Legge vekt på substans fremfor stil

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Er preget av prosedyrer og organisering
• Arbeider med konkrete prosjekter og mål
• Er praktiske og handlingsorienterte
• Har en tradisjonell maskulin orientering

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Er så ladet med følelser at ingenting blir gjort
• Bruker stil for å tilsløre den praktiske nytteverdien

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Mistro følelser og sentimentalitet
• Legge vekt på funksjonalitet og minimere pynt
• Minimere opptattheten av designspørsmål
• Ta beslutninger basert på fakta fremfor følelser
• Fokusere på resultater fremfor prosesser

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du er kanskje ikke særlig interessert i spørsmål om markedsføring
• Du er kanskje lite interessert i hvorfor noe fungerer
• Du er kanskje lite opptatt av medarbeidernes moral
• Du har kanskje en tendens til å unngå spekulasjoner og teoretiske diskusjoner
• Du fokuserer kanskje på harde fakta og tidligere erfaring
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VITENSKAP
Foretrekker en rasjonell, objektiv tilnærming til beslutningstaking

45

Drivere
Du har en tendens til å bli personlig motivert av et ønske om å:

• Ta beslutninger og gå videre
• Være opptatt av de praktiske realitetene i forretningslivet og privatlivet
• Være spesifikk, konkret og funksjonell
• Stole på magefølelsen
• Unngå å bli overveldet av kompleksitet

Passe inn
Du er mest komfortabel når du arbeider i miljøer som:

• Er pragmatiske, praktiske og jordnære
• Legger vekt på handling fremfor overveielse
• Mistror hypoteser
• Fokuserer på hva som kan gjøres med de tilgjengelige ressursene

Og du har en tendens til å mislike miljøer som:

• Krever omfattende databasert begrunnelse for beslutninger
• Er utsatt for "paralyse gjennom analyse"

Lederstil og kultur
Som leder har kulturen du skaper en tendens til å:

• Foretrekke rask og intuitiv beslutningstaking
• Favorisere handling fremfor refleksjon
• Være praktisk og taktisk
• Unngå endeløse diskusjoner om mulige løsninger
• Være utålmodig med databasert beslutningstaking

Ubevisste fordommer
Du er kanskje ikke klar over følgende aspekter ved din lederstil:

• Du har en tendens til å være utålmodig med hypotetiske problemer
• Du er kanskje utålmodig med altfor forsiktig beslutningstaking
• Du verdsetter kanskje intuisjon for å løse de fleste problemer
• Du har en tendens til å vektlegge taktikk fremfor strategi
• Du ønsker kanskje klarhet og enkelhet
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Utviklingsmuligheter
ANERKJENNELSE
• Finner måter å gi dine medarbeidere og kollegaer anerkjennelse på
• Ber andre om tilbakemeldinger om din ledelse
• Sørger for å dele æren for gode prestasjoner
• Oppmuntrer andre til å dele og bidra med ideer

MAKT
• Deler på æren når du arbeider i et team
• Er realistisk når det gjelder problemer du møter når du arbeider på prosjekter
• Erkjenner at ikke alle prosjekter er konkurranser
• Ber om ideer og forslag fra andre

HEDONISME
• Erkjenner at dine medarbeidere kan bli mer produktive hvis du lar dem slappe av innimellom
• Oppmuntrer til "brainstorming" og kreativ problemløsing
• Finner måter å redusere behovet for å "ta med arbeidet hjem"
• Tillater underordnede å gjøre sine kontorer eller arbeidsstasjoner personlige

ALTRUISME
• Ikke tillater at bekymringer om medarbeidernes moral påvirker dine standarder for prestasjoner
• Baserer beslutninger på data så vel som følelser
• Sørger for at medarbeiderne forstår hva du venter av dem
• Holder fokus på den aktuelle oppgaven samtidig som du respekterer dine medarbeidere som enkeltpersoner

TILHØRIGHET
• Omgås oftere med medarbeider og kunder – de vil sette pris på det
• Tilbyr medarbeiderne flere prosjekter og roller/funksjoner, ikke insisterer på at de spesialiserer seg i sitt arbeid
• Bruker arbeidsteam for å løse problemer som påvirker dem
• Lar underordnede får høre det når de har gjort en god jobb, og forteller dem hvordan de kan forbedre seg
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Utviklingsmuligheter
TRADISJONELL
• Husker på at noen liker og trenger regler
• Viser respekt for bedriftens forventninger ved å holde frister for dine prestasjonsmål
• Husker på at ikke alle underordnede er selvmotiverende, gi dem klare instruksjoner og veiledninger
• Gir medarbeiderne spesifikk tilbakemelding når det gjelder suksess og forbedringsområder

TRYGGHET
• Sørger for å invitere kreative medarbeidere til å dele sine ideer
• Er trygg nok til å basere beslutninger på "magefølelsen" i tillegg til data
• Glemmer ærlige feiltakelser
• Er oppmerksom på nye prosedyrer som gir deg muligheten til å oppfylle teamets mål

KOMMERSIELL
• Sørger for å lære deg å administrere arbeidsstress på en effektiv måte
• Ber medarbeiderne om å bidra med ideer for å forbedre produktiviteten
• Sørger for at ditt fokus på umiddelbare resultater ikke kommer i konflikt med prestasjoner på lang sikt
• Erkjenner at noen av dine medarbeidere ikke responderer så godt på konkurransepress

ESTETIKK
• Tenker nøye over potensielle mangler i markedsføringstiltakene
• Inviterer dine medarbeidere til å komme med ideer om hvordan moralen kan forbedres
• Tenker over det allmenne bildet av deg og bedriften
• Diskuterer med dine kollegaer mulige fremtidige strategier for teamet og organisasjonen

VITENSKAP
• Holder deg oppdatert på innovasjonene i bransjen
• Utfordrer de tradisjonelle antagelsene som gjelder i bransjen
• Ber dine medarbeidere skaffe data som støtte for sine ideer og anbefalinger
• Finner objektive måter å evaluere produktiviteten til teamet på
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ANERKJENNELSE

MAKT

HEDONISME

ALTRUISME

TILHØRIGHET

TRADISJONELL

TRYGGHET

KOMMERSIELL

ESTETIKK

VITENSKAP

%

68

55

38

66

46

48

73

53

48

45

Skalaer

LAV GJENNOMSNITTLIG HØY

Skårer på delskalaene

Anerkjennelse
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Makt
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Hedonisme
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Altruisme
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Tilhørighet
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Tradisjonell
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Trygghet
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Kommersiell
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Estetikk
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets

Vitenskap
Livsstil

Overbevisning
Yrkespreferanser

Aversjon
Ønsket omgangskrets
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