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Visar HUR vi beter oss

Att förstå sitt eget och andras beteende är
en viktig nyckel för att få bättre fungerade
team, effektivare ledarskap, ökad försäljning
eller bättre kundvård.
Det är grund för att få mötet mellan
människor att bli mer friktionsfritt – och
därmed effektivare.

IPU Profilanalys® är en självskattningsanalys
som visar en persons inbördes förhållande
mellan de fyra beteendedimensionerna:
• Dominant (målmedveten, drivande)
• Inspirerande (öppen, entusiastisk)
• Stabil (omtänksam, tålmodig, lugn)
• Analytisk (noggrann, försiktig, metodisk)
Den pedagogiska rapporten beskriver enkelt
och tydligt vilka karaktärsdrag som är tydliga i
en persons beteende – både i grundbeteendet
och i det anpassade beteendet.
IPU Profilanalys® bygger på den välkände psykologen Carl G Jungs typologier och William
Moulton Marstons forskning och utveckling
av teorierna om människor i arbetslivet.
Metoden är utvecklad i USA där den är känd
under namnen MFS, Managing For Success,
Style Analysis och Success Insights. Totalt har
över 30 miljoner analyser, baserade på Marstonskaraktäriseringar, genomförts.
I Sverige har IPU Profilanalys® anpassats för
svenska förhållanden av Institutet för Personlig Utveckling.
Till skillnad från flera andra liknande analysverktyg är IPU Profilanalys® baserat på ett
mycket pedagogiskt färghjul, IPU Profilhjul®.

I detta beskrivs beteenden i form av färger,
vilket gör det betydligt lättare att både förstå
och använda resultatet.
Att beskriva olika beteenden i form av färger
gör det lätt för även den mest ovane att på
ett bättre sätt kunna hantera olika möten med
människor med olika ”färger”. De blir effektivare som både ledare och medarbetare – oavsett i vilket sammanhang de är verksamma.
IPU Profilanalys® är mycket enkel att använda.
Analysformuläret tar bara tio minuter att
fylla i. Det finns också en stor mängd kompletterande arbetsmaterial direkt kopplat till
analysverktyget.

IPU Profilanalys® får endast genomföras av utbildade
konsulter och internt utbildade användare.
Dessa måste även följa de fastslagna regler som finns
för hur materialet skall hanteras.

Denna konsult har behörighet att använda
IPU Profilanalys® i sin verksamhet.
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