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Introduktion til e-values

Introduktion til e-values
Forskningen omkring værdier viser, at der på tværs af kulturer, alder og køn findes
12 universelle kerneværdier. Værdier er en vigtig del af vores identitet - de beskriver
hvad vi står for, og i hvilke situationer og miljøer vi har størst mulighed for at blomstre.
Værdier former de valg vi tager - både privat og i forhold til arbejde.
Værdier kan påvirke din karriere på flere måder.
Drivere
Dine værdier er med til at definere hvad du ønsker af dit arbejde og liv.
Dine værdier er en vigtig del af dine Drivere - en afgørende del af det der motiverer dig.
Værdier har derfor en stor indflydelse på hvad du stræber efter, på dine ambitioner
– og på hvad det er, som du søger at opnå.
Ubevidste fordomme
Værdier påvirker de beslutninger, du tager - om mennesker, projekter og indsatser.
Værdier er basis for din opfattelse af hvad der er ønskeligt, og for hvad der er uønsket,
godt eller dårligt. Værdier opererer ofte i din underbevidsthed, og er basis for både din
tænkning - og for mange af dine handlinger.
Adfærd
Dine værdier har indflydelse på din adfærd – du vil have tendens til at gøre det, som
”dine værdier kan lide”, og du vil undgå adfærd som ”dine værdier ikke kan lide”.
På den måde er dine værdier med til at forme din adfærd i det daglige – du vil have
tendens til adfærd som bekræfter og forstærker dine værdier.
Cultural fit
Dine værdier er afgørende for hvor godt du matcher med en bestemt virksomhedskultur.
Vi trives bedst og er mest produktive i kulturer, der er i overensstemmelse med vores
værdier, og er mere utilfredse og mere uproduktive i virksomheder med værdier, der
adskiller sig markant fra vores egne værdier.
Personlighed og værdier
Alle mennesker har de 12 værdier, men de vil være hierarkiske. Denne differentiering
sker i barndommen og de tidlige voksenår - herefter vil dine værdier være relativt
stabile. Værdier hænger altså sammen med både dine personlighedstræk - men også
med din udvikling i mødet med omverden.
Rekruttering og værdier
Det er relevant at se på både værdier og personlighedstrækværdier i sammenhæng
med rekruttering og udvikling. I rekruttering giver det øget prædiktiv værdi - evne til at
forudsige personens fremtidige adfærd. Men i lige så høj grad for at kunne vurdere
matchet mellem kandidatens og organisationens værdier.
Om rapportens tekster
e-values profilen viser dig et samlet overblik over alle 12 værdier.
Dine værdier vises i prioriteret rækkefølge baseret på din besvarelse.
For hver værdi beskrives hvilken betydning den kan have for: Motivation, "En dårlig
dag", kulturen omkring dig, hvilke miljøer du trives i og ikke trives i.
Endelig beskrives mulige udviklingsstrategier ift. din score på de 12 værdier.
HUSK
Overfortolk ikke resultatet - se efter tendenser.
Sammenhold altid ethvert resultat med din egen personlige opfattelse.
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De 12 værdier

De 12 værdier
Tre værdier i området: Selvoptimering
Image
At opnå sikkerhed og magt gennem sit ansigt udadtil samt at undgå ydmygelse.
Magt
At opnå social status og prestige, kontrol og dominans over andre folk og ressourcer.
Præstation
At opnå personlig succes ved at demonstrere egne kompetencer.

Tre værdier i området Forandringsoptimering.
Hedonisme
At opnå selvtilfredsstillelse og nydelse.
Stimulation
At fremstå som original og anderledes, at søge udfordring og spænding i livet.
Selvbestemmelse
At have selvstændige tanker og at handle selvstændigt, at udforske og at skabe.

Tre værdier i området Transcendens
Godgørenhed
At vedligeholde og øge trivslen hos dem, der er tættest på dig.
Universalisme
At forstå, værdsætte, tolerere og beskytte velfærden af alle mennesker og naturen.
Beskedenhed
At vide, du ikke er bedre end eller fortjener mere end andre mennesker.

Tre værdier i området Konservatisme
Konformitet
At være tilbageholdende i handlinger der kan gøre andre kede af det, gøre skade,
eller trodse de sociale normer og omgivelsernes forventninger.
Tradition
At respektere og acceptere de normer som den kultur/religion du tilhører, står for.
Sikkerhed
At føle sikkerhed, harmoni og stabilitet i samfundet såvel som dig selv og dine relationer.
Demo Prøvesen
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Værdihjul

Værdihjulet
Værdihjulet viser de 12 værdier - opdelt i fire farver eller familier:
* Den røde gruppe - Selvoptimering.
* Den gule gruppe - Forandringsorientering.
* Den grønne gruppe - Transcendens.
* Den blå gruppe - Konservatisme.
Din score på alle de 12 værdier er vist som den blå linje i værdihulet.
Placeringen på værdihjulet indikerer, hvor vigtig værdien er for dig.
HUSK
Værdihjulet giver ikke et detaljeret billede af dig - men et overblik
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Alle 12 værdier

Din score på alle 12 værdier
Herover får du et samlet overblik over dine scores på alle 12 kerneværdier.
Vist i prioriteret rækkefølge, ud fra den værdi som du scorer højest på
- og ned til den værdi, som du har scoret lavest på.
Beregning af resultat
Scores er beregnet og omsat i forhold til norm.
Normen er en repræsentativ gruppe af erhvervsaktive mænd og kvinder.
Du får altså et billede af dine værdier set i forhold til alle andre.
Eller - man kan også se det som...
Høj score: "De værdier der er vigtigere for mig - end for de fleste andre."
Lav score: "De værdier der er mindre vigtig for mig - end for de fleste andre."
Visning af resultat
Markant Høj: Score blandt de 7,5%, der er markant over snit (1,5 SD over).
Høj: Score er i gruppen på 24%, der er over snit (0,5 SD til 1,5 SD over).
Gennemsnit: Du er som de fleste - som 38% af alle (0,5 SD over til 0,5 under).
Lav: Score er i gruppen på 24%, der er lavere end de fleste (0,5 SD til 1,5 SD under).
Markant Lav: Score i den gruppe på 7,5%, der er markant under snit (1,5 SD under).
Husk
At lav score på en værdi - indikerer IKKE, at du IKKE har værdien.
- men at værdien er mindre vigtig for dig, end værdier du scorer højere på.
Tolkning af resultat
Alle tekster er eksempler, og skal læses som sådan - og overfortolk ikke.
Rapporten skal overleveres og gennemgås sammen med en certificeret konsulent.
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Tradition

Tradition

Motivationsfaktorer
Høj score indikerer, at du bliver motiveret af:
• At føle du tilhører noget, der er større end dig selv
• At være dedikeret til de normer og idéer, din religion eller kultur, foreslår
• Være en del af et fællesskab, der deler dine overbevisninger
• At vide, at der er en mening med det, du gør

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du tilsidesætter egne behov til fordel for din religion eller kultur
• Du går glip af nye muligheder, fordi du holder dig til det du kender
• Dit behov for vaner og rutiner bliver et benspænd for din udvikling

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, har tendens til at:
• Have et stort fokus på fællesskab og være solidarisk
• Tilsidesætte individuelle behov til fordel for gruppen, religionen og kulturen
• Være selvdisciplineret, dedikeret og pligtopfyldende
• Være målrettet og vedholdende

Fit
Du trives bedst i miljøer, der:
• Arbejder mod mål, der går ud over individuelle behov
• Deler dine overbevisninger og idéer
• Prioriterer fællesskabet højt
• Er vedholdende og er i stand til at behovsudskyde

Du trives ikke i miljøer, der:
• Prioriterer individualitet og personlige behov højt
• Ikke er vedholdende
• Ikke har selvdisciplin, men er for stimluationsdrevne
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Magt

Magt

Motivationsfaktorer Høj score indikerer, at du bliver motiveret af:
• At gøre et indtryk og være kendt for de ting, du har udrettet
• At være handlekraftig og få ting gjort
• At bestemme og dirigere over folk og ressourcer
• At skabe et eftermæle

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du søger risiko for spændingen og mulighedens skyld, selvom dette ikke er produktivt
• Du overrumpler andre, der ikke er lige så resultatetorienterede og handlekraftige som
dig
• Du søger et mål på bekostning af andres trivsel
• Du ikke anerkender muligheden for at fejle

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, har tendens til at:
• Fejre sejre
• Sætte pris på innovation og at tænke ud af boksen
• Have fokus på at gøre det bedre end de andre
• Have fokus på produktivitet og resultater

Fit
Du trives bedst i miljøer, der:
• Opfordrer til at tænke innovativt
• Opfordrer til at tage initiativ
• Er risikovillige
• Er resultatorienterede og får tingene gjort
• Belønner gode resultater med muligheder for forfremmelse

Du trives ikke i miljøer, der:
• Ikke belønner individuelle resultater og i stedet belønner uproduktive folk
• Har fokus på følelser og ikke resultater
• Ikke giver dig mulighed for at styre folk såvel som ressourcer
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Image

Image

Motivationsfaktorer
Høj score indikerer, at du bliver motiveret af:
• At føle du udadtil fremstår i et positivt lys
• At du kan fremme og beskytte dig selv ved at fremstille dig selv i et godt lys
• At blive bekræftet i at din sociale status og ansigt udadtil opfattes positivt

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du går på kompromis med andre vigtige ting for ikke at blive ydmyget
• Du bruger energi på at alt skal virke perfekt - også når det ikke er
• Du glemmer at dine svagheder også kan være vigtige at vise frem
• Du for nogle virker overfladisk

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, har tendens til at:
• Have fokus på prestige
• Vægte sikkerhed og stabilitet højt
• Gå op i fremtoning og udstråling

Fit
Du trives bedst i miljøer, der:
• Giver anerkendelse
• Går op i fremtoning og udstråling
• Har klare retningslinjer
• Undgår at tage unødvendige risici

Du trives ikke i miljøer, der:
• Ikke giver anerkendelse
• Er ligeglade med fremtoning og udstråling
• Har udefinerede retningslinjer
• Tager mange unødvendige risici
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Præstation

Præstation

Motivationsfaktorer
Middel score indikerer, at du kan blive motiveret af:
• At være i centrum i nogle situationer
• At blive set og anerkendt for dine præstationer
• At blive anerkendt og respekteret af menneskene omkring dig
• At skabe et godt omdømme for dig selv i visse henseender

På en dårlig dag På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du nogle gange demotiverer folk omkring dig, der er ydmyge og ikke har brug for at
modtage offentlig ros og anerkendelse
• Du til tider tager mere ros end du bør for opgaver, hvor arbejdsbyrden også er tilfaldet
andre
• Dit behov for at være i centrum kan gøre, at der ikke er plads til andre

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Fejre successer
• Definere succeskriterier, der er opnåelige
• Være udadvendt, åben og optimistisk i nogle situationer
• Sørge for, at nogle successer bliver anerkendt og rost

Fit
Du trives i miljøer, der:
• Kan anerkende succes, gerne i form af ros
• Kan belønne individuelle præstationer
• Kan give mulighed for at arbejde på projekter, der er meget velansete
• Kan give mulighed for samarbejde og kontakt med andre mennesker
• Kan give dig mulighed for at udfolde dig selv og dine evner

Du trives ikke nødvendigvis i miljøer, der:
• Aldrig værdsætter status og succes
• Aldrig belønner og roser præstationer
• Altid kræver, at man arbejder alene og ikke kender til hinanden opgaver og successer
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Stimulation

Stimulation

Motivationsfaktorer
Middel score indikerer, at du kan blive motiveret af:
• Udfordringer
• Nogle gange at få lov til at tænke ud af boksen
• At søge spænding i begrænset omfang
• Til tider at gøre nye ting, du ikke har prøvet før
• At være first mover på ting, du brænder for

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du har travlt med at gøre ting du finder spændende, så du nogle gange overser andres
behov
• Du kan nogle gange virke egoistisk og selvfokuseret over for andre
• Du nogle gange forfølger for mange idéer og får fulgt for lidt idéer til måls

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Være nytænkende og komme på nye idéer
• Tage imod udfordringer og give sig i kast med dem, hvis det er relevant
• Være optimistisk og selvsikker i nogle situationer

Fit
Du trives i miljøer, der:
• Giver plads til individualitet
• Kan værdsætte nytænkning
• Er optimistiske og tør give sig i kast med nye ting og udfordringer
• Tillader dig at fremstå som original

Du trives ikke nødvendigvis i miljøer, der:
• Sætter dig i en kasse og begrænser din kreativitet
• Gør at du bliver set som alle de andre
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Konformitet

Konformitet

Motivationsfaktorer
Lav score indikerer, at du kan blive motiveret af:
• At føle du tilhører en gruppe
• At sørge for at folkene omkring dig trives
• At holde dig inden for de retningslinjer, din tilhørende gruppe har
• At tilpasse dig gruppen

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du nogle gange tilsidesætter dine egne behov af frygt for at ryge ud af gruppen
• Du kan overse muligheder, der kunne gavne dig, men som kræver at du sætter dine
egne behov over gruppens
• Du til tider går på kompromis med dig selv til fordel for gruppen

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Have fokus på gruppens behov frem for individets behov i visse situationer
• Tilpasse sig kulturelle normer
• Have et stort fokus på gruppens trivsel

Fit
Du kan trives i miljøer, der:
• Prioriterer sammenhold
• Passer på hinanden når det er nødvendigt
• Overholder de sociale normer og forventninger
• Kan tilsidesætte individuelle behov til fordel for gruppen

Du trives ikke nødvendigvis altid i miljøer, der:
• Prioriterer individualitet over alt andet
• Tillader at alle kan gøre som det passer dem, selvom dette kan være på bekostning af
gruppens trivsel
• Altid trodser sociale normer og forventninger
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Beskedenhed

Beskedenhed

Motivationsfaktorer
Lav score indikerer, at du kan blive motiveret af:
• Ikke at være centrum for andres opmærksomhed i særlig stor grad
• At vide at andre mennesker fortjener det samme som dig
• Ikke at modtage overdreven ros ofte
• At anerkende, at ens egen betydning er lille set i forhold til det store hele

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du nogle gange frasiger dig ros og anerkendelse, selvom det er velfortjent
• Andre kan finde på at udnytte dig pga. din beskedne natur
• Folk til tider kan have svært ved at regne dig ud, da du helst ikke fortæller om dig selv

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Have fokus på gruppen frem for individet
• Drage omsorg for hinanden i nogle situationer
• Nogle gange have fokus på den samlede helhed
• Ofte være respektfuld og hensynsfuld

Fit
Du kan trives i miljøer, der:
• Ikke sætter dig i centrum særlig ofte
• Behandler alle lige og med respekt det meste af tiden
• I nogen grad tager hensyn til hinanden
• Prioriterer sammenhold når det er nødvendigt

Du trives ikke nødvendigvis i miljøer, der:
• Kræver du ofte er i centrum
• Altid fremstiller dig som meget bedre end andre mennesker
• Altid kræver du modtager meget ros og anerkendelse
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Selvbestemmelse

Selvbestemmelse

Motivationsfaktorer
Lav score indikerer, at du kan blive motiveret af:
• Til tider at træffe egne beslutninger
• At opleve nogen grad af autonomi og være uafhængig
• Nogle gange at få lov til at udforske, skabe og tænke nyt
• At have kontrol over dine egne evner og mestre nye evner i nogle situationer

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du nogle gange forfølger for mange idéer og får fulgt for lidt idéer til måls
• Du til tider kan virke for fokuseret på dine egne interesser, at du glemmer at give plads
til andre
• Du i nogle situationer vælger nyt, frem for det kendte – selvom dette ikke nødvendigvis
er fordelagtigt

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Til tider at komme på nye idéer
• Give frihed og plads til at gøre det, der er interessant i nogle situationer
• Have fokus på sig selv

Fit
Du trives i miljøer, der:
• Kan give plads til at udøve autonomi og uafhængighed når det er nødvendigt
• Kan være åbne over for kreativitet og nye idéer
• Værdsætter nysgerrighed i nogle situationer
• Tillader at man til tider forfølger sine egne mål

Du trives ikke nødvendigvis altid i miljøer, der:
• Altid er firkantede og har faste rammer, og dermed ikke giver plads til at tænke ud af
boksen
• Prioriterer at beslutninger altid tages fælles
• Er for strukturerede
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Hedonisme

Hedonisme

Motivationsfaktorer
Lav score indikerer, at du nogle gange kan blive motiveret af::
• At nyde livet og gøre de ting, der gør dig glad
• Til tider at bruge tid med mennesker, du finder interessante
• Nogle gange at vælge mellem aktiviteter og opgaver ud fra interesse

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du til tider kan virke ustruktureret
• Du nogle gange har et for stort fokus på hvad du selv vil, og glemmer derfor at tage
hensyn til andre
• Du nogle gange tilsidesætter dine forpligtelser for i stedet at gøre ting, der giver dig
tilfredsstillelse

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Være fri og uformel i nogle situationer
• Være fleksibel når det er nødvendigt
• Have et vis fokus på nydelse og udbytte
• Mottoet kan være ”alle skal gøre det, de vil”

Fit
Du kan trives i miljøer, der:
• Har få regler og rammer
• Nogle gange giver frihed til selv at vælge
• Til tider har fokus på underholdningsværdi og tilfredsstillelse
• Også kan opfordre til at man skal nyde livet
• Belønner indsats når det er nødvendigt

Du trives ikke nødvendigvis altid i miljøer, der:
• Er meget formelle
• Har mange regler og rammer, og altid går meget op i struktur
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Universalisme

Universalisme

Motivationsfaktorer
Lav score indikerer, at du nogle gange kan blive motiveret af:
• At gøre gode ting for andre, også folk du ikke kender
• Uselviske handlinger og af at vide, at du kan være med til at gøre en forskel
• Målsætninger, der kan gøre verden til et bedre sted
• At sociale og miljømæssige hensyn kan indgå i dine arbejdsopgaver

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du nogle gange prioriterer hensynstagen til andre på bekostning af produktivitet og
handling
• Du kan promovere social retfærdighed – også over for dem, der ikke deler denne
værdi
• Du nogle gange baserer beslutninger på følelser frem for data

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Værdsætte hensynstagen og respektfuldhed
• Give plads til den enkelte når nødvendigt
• Være demokratisk i nogle situationer
• Have et vis fokus på morale og etik

Fit
Du kan trives i miljøer, der:
• Behandler alle lige og med respekt når det er nødvendigt
• Tager et vis hensyn til hinanden
• Tager et vis hensyn til miljøet
• I noget omfang tager ansvar for de svageste i samfundet og globalt

Du trives ikke nødvendigvis altid i miljøer, der:
• Altid lader til at prioritere profit højere end mennesker
• Tillader at man træder på hinanden og ikke har respekt for hinanden
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Sikkerhed

Sikkerhed

Motivationsfaktorer
Lav score indikerer, at du nogle gangekan blive motiveret af:
• Til tider at være logisk og praktisk
• At undgå risici
• At tage pragmatiske og svære beslutninger når det er nødvendigt
• Oftest at have klare retningslinjer og forventninger

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du ikke altid anerkender beslutninger taget på baggrund af følelser og
mavefornemmelser
• Du ofte undgår risici og dermed muligheder for vækst
• Du sjældent tænker ud af boksen og dermed oftest gør som de andre
• Din beslutningsproces kan til tider være langsom, da alt skal være grundigt undersøgt

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Være troværdig og pålidelig
• Have fokus på stabilitet og at tænke langsigtet
• Være procesorienteret
• Belønne høj kvalitet og gennemtænkte beslutninger når det er nødvendigt

Fit
Du kan trives i miljøer, der:
• Er relativt stabile og pragmatiske
• Som oftest har klare retningslinjer
• Så vidt muligt undgår at tage unødvendige risici
• Prioriterer harmoni i gruppen

Du trives ikke nødvendigvis altid i miljøer, der:
• Er meget upåpasselige
• Altid er intuitive i deres problemløsning
• Ikke forventningsafstemmer og fordeler opgaver og roller
• Aldrig går op i gruppens trivsel
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Godgørenhed

Godgørenhed

Motivationsfaktorer
Lav score indikerer, at du nogle gange kan blive motiveret af:
• At være sammen med andre mennesker
• At arbejde i gruppe eller projekt med andre
• At føle dig accepteret i fællesskabet
• At sørge for, at andre omkring dig har det godt
• At tage et vis hensyn til de mennesker, du holder af

På en dårlig dag
På en dårlig dag kan denne værdi betyde at:
• Du nogle gange foretrækker at arbejde med andre, selvom dette ikke nødvendigvis
øger effektiviteten
• Du i nogle situationer tænker at møder og samtaler er lig med produktivitet
• Du til tider glemmer, at det ikke er alle der har brug for samme sociale kontakt som dig

Kulturen omkring dig
Kulturen du skaber omkring dig, kan have tendens til at:
• Have fokus på trivsel i nogle situationer
• Give plads til at hjælpe hinanden, når det er højst nødvendigt
• Alle bliver hørt når det er nødvendigt
• Prioritere loyalitet i nogle situationer

Fit
Du kan trives i miljøer, der:
• Til tider har interaktion med andre mennesker
• Nogle gange giver plads til at lytte til hinanden
• Giver tid og plads til at snakke og hygge i nogle situationer
• Har fokus på hinandens velvære når det er nødvendigt

Du trives ikke nødvendigvis altid i miljøer, der:
• Kræver, at du altid er alene
• Aldrig giver plads til at folk kan mødes
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Udvikling

Udviklingskatalog - for dine 12 værdier
På de efterfølgende sider finder du forslag til udvikling.
Alle forslag er lavet ud fra din score på hver af de 12 værdier.
Værdierne bliver vist i rækkefølge ud fra den kerneværdi, som du scorer lavest på
- og op op til de kernerværdier, som du scorer højt på.

Værdier med markant høj score - og høj score.
Her er der oplæg til områder hvordan du kan dæmpe værdien - hvis du ønsker det.
Værdier med medio score.
Her er der oplæg til hvordan du kan øge eller dæmpe værdien - hvis du ønsker det.
Værdier med markant lav score - og lav score.
Her er der oplæg til områder hvordan du kan styrke værdien - hvis du ønsker det.

Prioriter
- Læs siderne igennem - få overblik.
- Prioriter de værdier, der er vigtigst for dig.
- Gennemgå spørgsmålene - sorter, prioriter og søg feedback fra andre.
Forhindringer for forandringer
- Mange har for store forventninger til hvor meget de kan ændre.
- Mange har for store forventninger til hvor hurtigt de kan ændre.
- Sæt ikke gang i for meget udvikling samtidig - et til to tiltag er passende.
Nærmeste udviklingszone
- Find områder hvor det er let at komme i gang - eller hvor du måske allerede er i gang.
- Find de områder det falder dig let at tage fat på at ændre eller udvikle.
- Find områder hvor du beslutter selv - er uafhængig af andre.
Hjælpere & Modstandere
- Hvem kan støtte dig - hvem er dine "hjælpere"?
- Hvor vil du møde modstand - hvem er dine "modstandere"?
- Hvilke hindringer kan du allerede nu forudse - og hvordan vil du tackle dem?

Husk
At lav score på en værdi IKKE indikerer, at du IKKE har værdien
- men at værdien er mindre vigtig for dig, end værdier du scorer højere på.
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Udvikling - Godgørenhed

Godgørenhed

Hvis du vil styrke
• Tager du hensyn nok til andre?
• Hvornår er det vigtigere at vægte det sociale frem for effektivitet og resultater?
• Hvornår er det vigtigere at prioritere individers og gruppens behov over deadlines og
arbejdsopgaver?
• Hvornår bruger du for lidt tid på at tage hensyn til andre – og hvilke konsekvenser kan
det medføre?
• Skærer du ofte igennem, selvom dette ikke er nødvendigt og folk bliver utilfredse?
• Er der plads til folk, der har et større socialt behov end dig, i de miljøer du skaber?
• Husker du at lytte til andres synspunkter?
• Hvornår giver det dig energi at hjælpe andre, og hvornår tager det energi fra dig?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Sikkerhed

Sikkerhed

Hvis du vil styrke
• Hvornår er det ikke en fordel at løbe en risiko?
• I hvilke situationer er det bedre at træde i baggrunden end at være i front?
• Husker du at lade andre komme til?
• Hvornår er det vigtigt at tilsidesætte egne behov frem for andres?
• I hvilke situationer er det bedre at have fokus på langsigtede mål frem for kortsigtede
mål og gevinster?
• Husker du at trække din del af læsset, eller lader du for ofte andre lave arbejdet i
gruppen?
• Hvornår er du så spontan, at det er på bekostning af vigtige forpligtelser?
• Husker du at lytte til andre?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Universalisme

Universalisme

Hvis du vil styrke
• Hvad gør du for at hjælpe folk, der ikke er dine tætteste relationer?
• Hvilket eftermæle efterlader du?
• Er der plads til folk, der har større retfærdighedsbehov end dig, i de miljøer du
skaber?
• Hvornår kan du bruge mere tid på at hensyn til andre?
• I hvilke situationer er det vigtigere at prioritere andres behov over deadlines og
arbejdsopgaver?
• Hvordan kan du gøre mere for miljøet?
• I hvilke situationer gør du noget, der ikke er for egen vindings skyld?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Hedonisme

Hedonisme

Hvis du vil styrke
• I hvilke situationer er det vigtigt at vægte egne behov over andres?
• Er du spontan nok?
• Husker du at nyde øjeblikket og ikke altid tænke fremad?
• Hvornår er det vigtigt at vægte nydelse og tilfredsstillelse over forpligtelser?
• Hvornår er du for struktureret?
• Er du i nogle situationer for vedholden?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:

Demo Prøvesen

23 / 32

Udvikling - Selvbestemmelse

Selvbestemmelse

Hvis du vil styrke
• Hvornår er det fordelagtigt at prioritere nyt frem for gammelt?
• I hvilke situationer kan du vægte din autonomi større?
• I hvilke situationer kan du sætte flere mål for dig selv?
• Hvornår går du på kompromis med egne mål?
• På hvilke områder kan du være mere ambitiøs på egne vegne?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Konformitet

Konformitet

Hvis du vil styrke
• I hvilke situationer kan det være en fordel at tilsidesætte egne behov?
• Hvornår er det en god idé at lade en konfrontation ligge?
• Hvornår er gruppens trivsel vigtigere end din egen?
• I hvilke situationer kan du fylde for meget?
• Tager du for lidt hensyn til andre?
• Husker du at give plads til andre?
• Husker du at lytte til andre?
• Hvornår er det vigtigere at forfølge langsigtede mål end nye muligheder?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Beskedenhed

Beskedenhed

Hvis du vil styrke
• I hvilke situationer er det ikke nødvendigt at få ros og anerkendelse for det, du har
gjort?
• I hvilke situationer fylder du for meget?
• Hvornår kan det være en fordel at nedtone sine styrker?
• Hvornår er det en fordel at lade andre komme til?
• Hvornår er det en fordel at tilsidesætte egne behov?
• Træder du nogle gange ubevidst på andre, der er mere beskedne end dig selv?
• I hvilke situationer er gruppens behov og trivsel vigtigere end din egen?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Stimulation

Stimulation

Hvis du vil styrke
• I hvilke situationer kan du udfordre dig selv mere?
• Hvornår er det en fordel at følge sine interesser og være spontan?
• Hvornår er det godt at skille sig ud fra mængden?
• I hvilke situationer er det en fordel at fokusere på det uudforskede, frem for det
allerede kendte?
• I hvilke situationer kan du sætte større mål for dig selv?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Præstation

Præstation

Hvis du vil styrke
• Husker du at få fokus og anerkendelse for det arbejde, du har gjort?
• Hvornår frasiger du dig velfortjent ros?
• Når du i mål med de opgaver, du sætter dig for?
• I hvilke situationer kan du fylde mere, end du giver dig selv lov til?
• Lader du andre stjæle spotlightet, selvom du fortjener det mere?
• Husker du også at tage opgaver, der er nemme at gennemføre?
• Husker du, at det ikke altid er dig der skal tage læsset alene?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:

Demo Prøvesen

28 / 32

Udvikling - Image

Image

Hvis du vil dæmpe
• Hvornår kan det være en fordel at løbe en risiko?
• Er alle fejl dårlige?
• Dømmer du andre når alting ikke er helt perfekt?
• Går du på kompromis med din egen trivsel til fordel for at fremstå på en bestemt
måde?
• I hvilke situationer kan det være en fordel at vise sine svagheder?
• Kan du virke overfladisk?
• Hvornår er vejen dertil vigtigere end målet?
• I hvilke situationer kræver det mere energi end det giver at vedligeholde dit ansigt
udadtil?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Magt

Magt

Hvis du vil dæmpe
• I hvilke situationer kan du fylde for meget?
• Husker du at lade andre bestemme, hvis de er mere kvalificeret?
• I hvilke situationer er det ikke en fordel at løbe en risiko?
• Husker du at sørge for, at der er plads til andre?
• Husker du at lytte nok til andre?
• Hvornår er vejen dertil vigtigere end målet?
• Hvornår kan det være godt at fejle?
• Tager du for lidt hensyn til andre og deres trivsel?
• Er du fleksibel nok?
• Hvornår er resultater og produktivitet ikke det vigtigste?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Udvikling - Tradition

Tradition

Hvis du vil dæmpe
• Husker du at følge dine egne behov?
• Er religionens eller kulturens trivsel altid vigtigere end din egen?
• Har folk nogle gange svært ved at vide hvem du er og hvad du står for, fordi du er
tilbageholdende til fordel for din kultur eller religion?
• Husker du at forfølge muligheder når de byder sig?
• I hvilke situationer vægter du din egen trivsel højere end din kultur eller religion?
• Tager du for meget hensyn til andre?
• Står dine vaner i vejen for nye muligheder?
• Er du nogle gange for snæversynet?
• Giver det altid mening at være vedholdende – også når det går ud over din trivsel i
nuet?

Handleplan

Hvad:

Hvordan:

Hvornår:
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Andre muligheder

Andre profil- og analyseværktøjer
Du kan læse mere om vores øvrige produkter på hjemmesiden: www.e-stimate.dk
Kontakt os på info@e-stimate.com for mere information.

e-fivefactor- en dybdegående og præcis personlighedstest
e-fivefactor er vores mest omfattende personlighedstest og afdækker helt op til 30
personlighedstræk. Profilen viser de grundlæggende personlighedstræk og drivere med
dybdegående beskrivelser - og giver dermed et dybt kendskab til kandidatens personlighed.
Teamprofilen – professionel udvikling af mennesker og teams
Teamprofilen giver dig et godt afsæt til at arbejde professionelt med udvikling af medarbejdere
og teams. Uanset om ønsket er at skabe personlig udvikling for en eller flere, eller du vil
forbedre samarbejdet og kommunikationen i dit team, så giver teamprofilen dig stor værdi.
e-asy 360 – giv værdifuld feedback
e-asy 360 er et fleksibelt værktøj til at lave måling af feedback og performance på en
struktureret og professionel måde. Ved at sammenholde flere interessenters feedback i én og
samme proces giver det et helhedsorienteret billede af præstationer, styrker og svagheder.
IQ Potential – anvendelig til rekruttering
IQ Potential er et profilværktøj, der måler det intelligensmæssige element af en testpersons
potentiale for at præstere i en stilling eller i forhold til en specifik opgave. IQ Potential er en
adaptiv IQ-test, hvilket betyder, at sværhedsgraden af opgaverne tilpasses personens svar.
Dette giver en høj præcision og validitet i resultaterne.

Copyright
Indholdet af denne rapport er copyright beskyttet.
e-stimate ejer alle copyrightrettigheder til e-interpersonal.
Det er ikke tilladt at reproducere materialet til kommerciel anvendelse.
Brug til anden side af informationer i rapporten kræver skriftlig godkendelse fra copyrigthhaver.
Forespørgsler herom kan rettes til: info@e-stimate.com
This Publication may not be reproduced or used in any forms or by any means, electronical or
mechanical, including photocopy or by any other information storage system, or by any other
means, without permission in writing from the publisher.

Ansvar
Copyrighthaver e-stimate påtager sig intet ansvar for brug af rapportens indhold.
Ansvaret for anvendelse af e-interpersonal og dens rapporter påhviler alene brugerne.
e-stimate aps fralægger sig ethvert ansvar for, hvad indhold og output bliver anvendt til.
Rapporten er ikke en autoritativ kilde.
Fortolkninger, tekster mv. kan ikke sidestilles med rådgivning.
Indholdet i rapporten skal betragtes som generel information.
e-stimate kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte
eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer, som gives i rapporten.
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