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OM OSS

Vi har sedan 2009 hjälpt organisationer att upptäcka potential, frigöra kreativitet och 
bygga engagemang. 

VI AGERAR UTIFRÅN 
VÅRA 

VÄRDERINGAR

• Vi är modiga
• Vi tar ansvar
• Vi tror på service
• Vi har långsiktiga relationer

VI ÄR EN DEL AV 
ETT GLOBALT 

NÄTVERK

SUPPORT ÄR VÅR 
VIKTIGASTE 

UPPGIFT
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Många organisationer har 
verksamhet runt om i hela 
världen. Extended DISC finns 
idag representerat i 20 länder 
runt om i världen och 
Extended DISC systemet är
översatt på 40 språk. Detta 
gör verktyget till ett självklart 
val.

Vår support och handledning tar 
inte slut efter utbildningen. Alla 
certifierade användare har fri 
support. Det är då den verkliga 
utvecklingen startar. Som 
certifierad användare får du även 
tillgång till supportsidor som 
innehåller en stor mängd 
material, som du kan använda 
dig av som handledare, chef och 
coach.
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Extended DISC Sverige är ett verktybolag som 
har ambitionen att tillhandahålla marknadens 
bästa webbaserade verktyg för utveckling av 
säljare, team, medarbetare och chefer.

FinxS 360° Feedback ger dig insikter som stärker 
dina möjligheter att utvecklas och att få en 
tydlig bild av hur du uppfattas av andra.
Vi möter och samarbetar med olika personer på en rad olika sätt, dina medarbetare ser hur du 
leder verksamheten, dina kollegor ser hur det är att samarbeta med dig, dina kunder ser dig som en     
representant för företaget du arbetar på och chefen har en uppfattning om hur du bland annat 
utför ditt uppdrag. Med FinxS 360° Feedback får du feedback och en djup insikt om hur du uppfat-
tas av olika grupper och människor.
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Vi vill ge utbildningsbolag, konsulter och                          
organisationer de bästa förutsättningarna 
att arbeta med proaktiva verktyg inom:

• Ledarskap
• Säljutveckling
• Kommunikation
• Teamutveckling

Vi genomför certifieringar för användare,   ut-
bildare och återförsäljare av Extended DISC, 
FinxS Säljbedömning samt tillhandahåller 
support för certifierad användare. 
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360° Feedback

Frågorna som är viktiga för er 

Att mäta grundprinciper för           
ledarskapet kan vara en utmaning. 

FinxS 360° Feedback ger återkop-
pling på hur era ledare speglar 
den kultur er organisation önskar  
att bygga.

Skapa egna frågeformulär som 
speglar företagets värderingar,  
era rollbeskrivningar eller policy.  

Genom att skräddarsy frågefor-
muläret speglar resultatet det 
som är viktigast för er.

FinxS 360° Feedback mäter dina prestationer, din attityd och ditt förhållningssätt utifrån                
exempelvis dina kollegors, din chefs eller dina kunders perspektiv. Resultatet av Feedback 360° 
ger dig en insikt om områden som du kanske inte visste om var din starka sida, eller tvärtom. 
Feedback 360° ger dig insikter som stärker dina möjligheter att utvecklas och att få en tydlig bild 
av hur du uppfattas av andra.

Rapporten ger dig god förståelse för dina utvecklingsområden och dina styrkor. Det är samtidigt 
väldigt bra att få reda på hur olika personer uppfattar dig och ditt sätt att utföra ditt uppdrag, 
ofta är åsikten från en enda person enkel att avfärda medan en åsikt från flera olika personer ofta 
stämmer väl överens med verkligheten.

Vad är syftet?

Mäta och skapa förståelse för dina beteenden, attityder och  
kompetenser

Få fram en gapanalys mellan självbild och  andras upplevelse

Få feedback om hur personen uppfattas av andra



Genom att  kombinera resultatet  i  360° Feedback och Extended DISC får  personen en tydl ig bi ld av 

andra människors upplevelse av hen, hens s jälvbi ld samt hens naturl iga beteende och naturl iga   

kommunikationsst i l . 

F inxS 360° Feedback berättar  hur andra uppfattar  personens beteende och färdigheter samt att i tyder 

och hen kan enkelt  jämföra andras uppfattning med sin egen självbi ld . 

Genom Extended DISC får  personen ytterl igare ett  perspektiv , hur naturl igt  det aktuella beteendet 

är  för  hen. Genom att  jämföra andras svar med sina egna svar och samtidigt  få en tydl ig bi ld av s ina 

naturl iga beteenden bl i r  bi lden av ett  eventuellt  gap inom ett  område tydl igt .

FinxS 360° Feedback + Extended DISC

Vad är Extended DISC?

Resultat  Extended DISC

Resultat  FinxS 360° Feedback
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Extended DISC har skapats för att öka förståelsen för individens mest bekväma och mest naturliga 
beteende- och kommunikationsstil. Resultaten i Extended DISC sektionen ger ytterligare perspektiv 
och innehåller beskrivningar av  naturliga förmågor och talanger. Genom att lägga till Extended DISC 
tydliggörs personens naturliga potential, vilket skapar ytterligare insikter och kunskaper. 

Genom Extended DISC beskrivs med andra ord den naturliga beteendestilen som tar minst                        
energi och ansträngning samt kräver mindre koncentration. Samtidigt tydliggörs de mest naturliga                  
reaktionerna när det inte finns tid för rationell fördjupad analys av situationen.
Det naturliga beteendet är särskilt tydligt i situationer där personen utsätts 
för stor press och förmågan att anpassa beteendet är mer begränsad. 

Resultatet för Extended DISC bygger på de svar som den bedömda ledaren 
gett i Extended DISC Personanalysformuläret och bör aldrig vara det enda 
kriteriet för att fatta beslut om personen.
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Starta din 
utveckling 

Telefon:

+46 706 360 165

E-post:

Info@extendeddisc.se

WWW.EXTENDEDDISC.SE


