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Decision Dynamics erbjuder: 

 Belysande profiler och rapporter om 
individer och organisationer 

 Praktiska certifieringsutbildningar i våra 
verktyg och metoder 

 Inspirerande kick-offs, workshops och 
seminarier 

 Effektiva strategiska utvecklingsprogram 
inom karriärutveckling för medarbetare, 
coachande ledarskap och strategisk HR. 

Decision Dynamics är ledande inom metoder 
och verktyg för strategisk personalutveckling 
som syftar till att förbättra samspelet mellan 
organisation och medarbetare 
        Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger 
på mer än 35 års forskning och praktisk 
användning i organisationer. Metodiken har 
redan använts för att utveckla mer än en 
miljon medarbetare i hela världen. 

Vilket emotionellt register har 
personen att spela på? 

Våra känslor påverkar i hög 
utsträckning hur vi fattar beslut, 
kommunicerar och agerar i olika 
situationer. Genom att förstå hur 
vi reagerar och hur andra 
uppfattar oss kan vi bli effektivare 
i vårt ledarskap, i samarbetet med 
andra och när vi väljer 
utvecklingsväg. Profilen, som visar 
vårt emotionella beteende, 
fokuserar på följande områden: 

 Tolerans av mångtydighet  

 Självbehärskning 

 Empati 

 Energi 

 Ödmjukhet 

 Självförtroende   

Nu är det inte så att ju högre staplarna är desto mer emotionellt 
kompetenta är vi. Det beror på situationen. Ibland är en lägre 
nivå lämplig, ibland en högre. Ju mer medvetna vi är om våra 
emotionella styrkor och utvecklingsområden i förhållande till olika 
uppgifter och befattningar, ju bättre förutsättningar har vi att 
välja en utvecklingsväg som känns motiverande och att vi 
uppfattas som kompetenta i det vi gör. 

Profilen används i samband med ledarskapsutveckling, för att 
identifiera ledarskapspotential samt för intern och extern 
rekrytering. Profilerna används ofta i samband med coachning och 
karriärrådgivning.  

Profilen baseras på StyleView™-frågeformulärt som består av 
två delar med 45 respektive 60 frågor. Dessa tar totalt cirka 40 
minuter att besvara. Profilen kommer med en tolkande 
textrapport. 

Rapporterna tas fram:  

 Decision Dynamics Webcenter - ett enkelt webbaserat system 
där du administrerar rapporterna själv. 

 Decision Dynamics support - vi administrerar inbjudningar, tar 
fram och skickar rapporterna till dig.  

Återkoppling 

För att ge återkoppling på profilen behöver du genomgå Decision 
Dynamics certifieringsutbildning. 

Vill du ha hjälp med återkoppling på profiler eller workshops för 
grupper erbjuder Decision Dynamics detta genom vårt nätverk av 
certifierade konsulter. 

 

Varför skall du använda 
profilen? 

Du skapar: 

 Ökad självinsikt och 
medvetenhet 

 Bättre ledarskap  

 Effektivare kommunikation 

 Mer engagerade medarbetare 

 Starkare teamwork  

 Högre precision i urval och 
bemanning 

 


