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Konfidentiell information

Alla mått är ungefärliga. Vetenskapligt konstruerade instrument som bygger på ett rigoröst kontrollerat utvecklingsarbete är tekniskt
sofistikerade mätanordningar och kan likväl mäta fel. Testen som den här rapporten baseras på är inget undantag. Därför måste omdömesgilla
chefer använda testresultaten med urskiljning i syfte att utveckla individer, inte som hårda fakta, eller snabba, opersonliga slutsatser som får

styra andra människors liv och yrkeskarriär.
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Översikt - nätverkande generellt
Broms för nätverkande: 21

Kort sammanfattning: Tvekan att initiera kontakt i en mängd olika situationer. Detta skulle kunna leda till jobbrelaterad
känslomässig stress och ett otillräckligt antal affärskontakter för att upprätthålla personliga eller
karriärrelaterade mål.

Tips till ledningen: Denna kandidats poäng är inte högre eller lägre än för den typiska individen. En genomgång av de
enskilda nätverkshindren kommer dock att ge en indikation på specifika frågor som skulle kunna
utvecklas till en senare tidpunkt.

KOD FÖR NÄTVERKSBROMS: GUL

Prognos: Granska de enskilda hindren för detaljerade utsikter.

Gas för nätverkande: 79

Kort sammanfattning: Tendens att initiera kontakt i en mängd olika situationer. Detta skulle kunna leda till ett tillräckligt
antal kontakter för att upprätthålla personliga eller karriärrelaterade mål.

Tips till ledningen: Denna kandidats poäng är inte högre eller lägre än för den typiska individen. En genomgång av de
enskilda nätverkshindren kommer att ge en indikation på specifika frågor som skulle kunna utvecklas
till en senare tidpunkt.

KOD FÖR NÄTVERKSGAS: GUL

Prognos: Granska de enskilda hindren för detaljerade utsikter.
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Ledarens prognos att nätverka
Sociala initiativ: 94 

Kort sammanfattning: Tenderar att initiera kontakt med andra i en mängd olika situationer. Inte alltför benägen att undvika
värsta scenarier och är bekväm att ta sociala risker.

Tips till ledningen: Denna individ är mindre benägen att tänka på sämsta möjliga nätverksscenario och bör vara bekväm
med att ta sociala risker.

KOD FÖR SOCIALA INITIATIV: GRÖN

Prognos: Mycket svårt att förebygga och korrigera.

Spontant nätverkande: 72

Kort sammanfattning: Tenderar att nätverka spontant. Inte alltför upptagen med planering, förberedelse och
informationsinsamling innan han/hon initierar kontakt med nyckelpersoner som är viktiga för arbetet.

Tips till ledningen: Poängen tyder på att denna person ibland kan lägga för mycket tid på att förbereda för nätverkande på
bekostnad av faktiskt nätverkande.

GE AKT PÅ ...
* Upprepade förfrågningar om mer information och ytterligare supportmaterial
* Tendens till att överanalysera
* Känslomässigt reserverad, uttrycker inte känslor lätt

KOD FÖR SPONTANT NÄTVERKANDE: GUL

Prognos: Lätt att förebygga och ganska lätt att korrigera.

Opretentiöst nätverkande: 93

Kort sammanfattning: Anspråkslös natur, lägger inte onödig vikt vid image och prestige. Blir sannolikt inte lätt kränkt eller
förnedrad av frågor som rör professionalism och/eller trovärdighet.

Tips till ledningen: Denna individ är mindre sannolikt upptagen med frågor som rör image och trovärdighet.

KOD FÖR OPRETENTIÖST NÄTVERKANDE: GRÖN

Prognos: Relativt lätt att förebygga och korrigera om personen kan erkänna att han/hon kanske har problem
med att nätverka.

Initiativ att tala inför grupp: 93

Kort sammanfattning: Hur bekväm personen är med att hålla tal och genomföra gruppresentationer

Tips till ledningen: Poängen tyder på att denna person sannolikt är mer bekväm än andra med att tala inför grupper.

KOD TALA INFÖR GRUPP: GRÖN

Prognos: Lätt att förebygga och åtgärda.
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Ledarens prognos att nätverka
Bekväm i rollen: 67

Kort sammanfattning: Hur bekväm personen är med sin roll och betydelsen av att nätverka.

Tips till ledningen: Poängen tyder på att denna person kan vara känslomässigt obekväm i rollen att nätverka. Trots nivån
på erfarenhet, framgång eller teknisk skicklighet finns ett gnagande tvivel om affärs"politik" kopplat till
nätverkande. OBS! DENNA FORM AV NÄTVERKSHINDER ÄR MYCKET SMITTSAM. Den förvärvas vanligen
genom exponering.

GE AKT PÅ ...
* Tenderar att bagatellisera betydelsen av nätverkande för att göra karriär
* Känslomässigt oförmögen att värdera och erkänna betydelsen av att nätverka
* Klarar sig genom att betona vikten av kompetens och hårt arbete framför "politik"
* Är rädd att förlora godkännande av närstående

KOD FÖR BEKVÄM I ROLLEN: RÖD

Prognos: Lätt att förebygga och korrigera.

Assertivt nätverkande: 61

Kort sammanfattning: Hur pro-aktiv personen är när han/hon knyter nya affärskontakter. Inte alltför oroad att  inkräkta på
eller störa andra, särskilt överordnade.

Tips till ledningen: Denna person kan ibland uppleva minskat nätverkande i en reaktion på rädsla för att betraktas
påträngande, påflugen eller störande.

GE AKT PÅ ...
* Har svårt att säga "Nej"
* Kan uppfatta uppmaningar om att bli mer självsäker oprofessionella och onödiga
* Kan kännetecknas av en tendens att minska assertivt beteende med en passiv eller undfallande social
stil

KOD FÖR ASSERTIVT NÄTVERKANDE: GUL

Prognos: Relativt svårt att förebygga och korrigera.

Nätverka med statuspersoner: 87

Kort sammanfattning: Hur bekväm personen är med att nätverka och träffa personer som är rika, välutbildade, ansedda eller
med makt.

Tips till ledningen: Denna person kan vara mindre benägen att skrämmas av personer med rikedom, prestige eller makt än
de flesta andra.

OBS:DENNA FORM AV KONTAKTHINDER ÄR MYCKET SMITTSAM.
ÄVEN OM DENNA INDIVID TENDERAR VARA RESISTENT KAN PASSIV EXPONERING FÖR SMÅ GIFTIGA
DOSER AV DETTA HINDER LEDA TILL KARRIÄRBEGRÄNSANDE ATTITYDER.

KOD FÖR STATUSNÄTVERKANDE: GRÖN

Prognos: Relativt lätt att förebygga och korrigera.
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Ledarens prognos att nätverka
Nätverka via vänner/familj: 83

Kort sammanfattning: Nätverkar med vänner och familjemedlemmar. Tvekar inte att använda dem som källa för referenser
och är inte alltför orolig att relationer kan äventyras.

Tips till ledningen: Poängen antyder att denna person inte har mer eller mindre tvekan till att nätverka bland personliga
vänner och familj än folk i genomsnitt.

KOD FÖR ATT NÄTVERKA BLAND VÄNNER/FAMILJ: GUL

Prognos: Lätt att förebygga och korrigera.

Nätverka via referenser: 89

Kort sammanfattning: Hur bekväm personen är med att be befintliga kontakter om hjälp med att underlätta möten med
nyckelpersoner på arbetet, utan att äventyra nuvarande relationer genom att söka referenser till nya
kontakter.

Tips till ledningen: Poängen tyder på att denna person inte har större tvekan att be om referenser är människor i
allmänhet.

Ge Akt På ...
* Tendens att vänta för länge med att be om referenser
* En preferens för andra (och ofta ineffektiva) nätverksmetoder än att be om referenser

KOD FÖR NÄTVERK VIA REFERENSER: GUL

Prognos: Lätt att förebygga och korrigera.

Nätverka via telefon: 93

Kort sammanfattning: Hur bekväm personen är med att använda telefonen som ett verktyg för att möta eller kontakta andra,
obehag kan kännetecknas av en övertro på alternativa metoder för kontakt (inklusive personliga möten,
brev eller e-post) när användning av telefonen skulle vara lika eller mer effektivt.

Tips till ledningen: Poängen antyder att denna person är mindre benägen än de flesta andra att tveka eller låta bli att
använda telefonen för att träffa nya affärskontakter.

KOD FÖR NÄTVERKA VIA TELEFON: GRÖN

Prognos: Lätt att förebygga och korrigera.
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Ledarens prognos att nätverka
Reflexmässighet: 38

Kort sammanfattning: Energi som överinvesteras i reflexmässig argumentering, skylla ifrån sig, kritisera och hitta fel med sig
själv och andra som kännetecknas av rädsla för att förlora kontrollen i sociala nätverkssituationer.

Tips till ledningen: Denna individs värden är högre än normen och visar att han/hon har en tendens att vara överdrivet
kritisk gentemot sig själv och andra.

Ge Akt På...
* Hanterar egna tillkortakommanden genom att skylla på andra och förneka
* Tvångsmässig kritik av kvaliteten på företaget produkter och ledningens kompetens
* Tendens att attackera objektiv feedback

KOD FÖR REFLEXMÄSSIG OPPOSITION: RÖD

Prognos: Lätt att förebygga och mycket svårt att korrigera.
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Ledarens initiativ till att nätverka
Initiativ till att nätverka externt: 67

Kort sammanfattning: Självrapporterade aktiviteter för att bygga företagsnätverk med nyckelpersoner utanför företaget han
eller hon arbetar för.

Tips till ledningen: Poängen antyder över genomsnittet antal externa nätverksaktiviteter.

Prognos: KOD FÖR INITIATIV TILL EXTERNT NÄTVERKANDE: GRÖN

Initiativ till att nätverka internt: 92

Kort sammanfattning: Självrapporterade aktiviteter för att bygga nätverksrelationer mellan olika avdelningar eller
affärsenheter i organisationen.

Tips till ledningen: Poängen visar över genomsnittet antal nätverksaktiviteter mellan avdelningar.

Prognos: KOD FÖR INTERNT NÄTVERKANDE MELLAN AVDELNINGAR: GRÖN

Synliggörande av organisationen: 67

Kort sammanfattning: Självrapporterade nätverksaktiviteter för att främja en organisation, dess produkter och tjänster.

Tips till ledningen: Poängen antyder genomsnittligt antal nätverksaktiviteter i syfte att synliggöra organisationen.

Prognos: KOD FÖR SYNLIGGÖR ORGANISATIONEN: GUL

Uppdaterad om organisationen: 58 

Kort sammanfattning: Självrapporterade nätverksaktiviteter om att vara uppdaterad om organisationen.

Tips till ledningen: Poängen visar under genomsnittet antal nätverksaktiviteter i syfte att bli uppdaterad och få nyheter om
vad som händer i organisationen.

Prognos: KOD FÖR UPPDATERAD OM ORGANISATIONEN: RÖD

Rådgivande förmåga: 50

Kort sammanfattning: Självrapporterade nätverksaktiviteter för att fungera som resurs och rådgivare till andra.

Tips till ledningen: Poängen tyder på att det är mindre sannolikt att denna person fungerar som rådgivare till andra.

Prognos: KOD FÖR RÅDGIVANDE FÖRMÅGA: RÖD

Brobyggare: 50 

Kort sammanfattning: Självrapporterade nätverksaktiviteter att fungera som brygga mellan affärsenheter och avdelningar.

Tips till ledningen: Poängen tyder på att denna person mindre sannolikt fungerar som en länk mellan affärsenheter och
avdelningar.

Prognos: KOD FÖR BROBYGGARE: RÖD

Intensitet i nätverkandet: 10

Kort sammanfattning: Aktiviteter som rapporterats under de senaste två veckorna för att bygga affärskontakter och relationer.

Tips till ledningen: Poängen visar genomsnittligt antal nätverksaktiviteter.

Prognos: KOD FÖR INTENSITET I NÄTVERKANDET: GUL
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Profil för Ledarens vilja/beredskap att nätverka
Målnivå: 28

Kort sammanfattning: Mått på målklarhet eller fokus. Vilja att engagera sig i långsiktiga mål och arbeta på egen hand för att
nå dem.

Tips till ledningen: Poängen antyder att denna person kan ha mycket svårt att sätta och driva långsiktiga karriärrelaterade
mål.

Ge Akt På ...
* Brist på personliga mål/fokus (men arbetar för att uppnå mål som andra satt)
* alltid ute efter något bättre ("gräset är grönare" syndromet)
* Kräver övervakning och behöver ofta återkoppling

Prognos: KOD FÖR MÅLNIVÅ: RÖD

Motivation till initiativ: 67 

Kort sammanfattning: Nivån på energi tillgänglig för att initiera handlingar som är relaterade till nätverksaktiviteter.

Tips till ledningen: Genomsnittliga poäng antyder att denna person bör ha tillräcklig energi för att initiera nätverkande. Vid
minskning i nätverkandet:

Ge Akt På ...
* Fysiska problem
* Svårt att komma igång
* Känner sig överväldigad av den enorma mängd uppgifter som skall slutföras

Prognos: KOD FÖR MOTIVATION TILL INITIATIV: GUL

Motivation för uthålligt nätverkande: 17

Kort sammanfattning: Nivån på intensitet, uthållighet och styrka i syfte att investera i mål-stödjande beteenden och
nätverkssituationer. Ger inte upp så lätt när han/hon står inför svåra eller frustrerande arbetsuppgifter.

Tips till ledningen: Nivån på intensitet, uthållighet och styrka i syfte att investera i mål-stödjande beteenden och
nätverkssituationer. Ger inte upp så lätt när han/hon står inför svåra eller frustrerande arbetsuppgifter.

Prognos: KOD FÖR MOTIVATION FÖR UTHÅLLIGHET: RÖD

Målförvirring: 0

Kort sammanfattning: I vilken utsträckning den energi som kan vara tillgängliga för karriär /nätverksbyggande syfte istället är
utspridda över flera mål som alla kräver tid och uppmärksamhet. Tenderar att åta sig alltför många mål
samtidigt. Intressen kan förändras ganska ofta, vilket gör det svårt att möta jobb-och prestationskrav.

Tips till ledningen: Denna individs poäng är lägre än genomsnittet vilket tyder på att målen bör vara ganska fokuserade
och klara.

Prognos: KOD FÖR MÅLFÖRVIRRING: GRÖN
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Attityd till frågeformuläret (Filter)
Intryckshantering: 0 

Kort sammanfattning: Önskan att skapa ett positivt intryck genom att överdriva och försköna.

Tips till ledningen: Denna person kan tendera att underskatta eller tvivla på sina kunskaper eller förmågor och är inte
bekväm med att använda överdrifter eller skönmålningar för att förbättra sitt nätverkande.

Obs: Var försiktig vid tolkningen av denna skala. Vissa av termerna som används i bedömningen är
kulturspecifika (USA) och kanske inte tillämpliga i alla länder.

Prognos: KOD FÖR INTRYCKSHANTERING: GUL

Helgardering: 25 

Kort sammanfattning: Tendens att välja mitt-i-mellan svar eller svar som är till intet förpliktigande.

Tips till ledningen: Denna individ valde några av "mitt-i-mellan" svaren på testet. Men poängen ligger inom intervallet för
den typiska individen.

Prognos: KOD FÖR HELGARDERING: GUL

Bibehålla uppmärksamheten: 100

Kort sammanfattning: Nivån på omsorg och eftertanke med vilka testen besvarades, hur mycket uppmärksamhet som lades
på att ge genomtänkta och korrekta svar på testfrågorna.

Tips till ledningen: Denna individs värden visar att han/hon ägnade mycket uppmärksamhet åt att besvara frågeformuläret.

Prognos: KOD FÖR BIBEHÅLLA UPPMÄRKSAMHET: GRÖN
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Confident Approach Jämförelsenorm: LNQ Norm

Styrka Konfidentiell information Råvärden Jämförgrupp
Poäng

Översikt - nätverkande generellt

Broms för nätverkande 2221

Gas för nätverkande 7879

Ledarens prognos att nätverka

Sociala initiativ 8194

Spontant nätverkande 7772

Opretentiöst nätverkande 7693

Initiativ att tala inför grupp 8293

Bekväm i rollen 8167

Assertivt nätverkande 6961

Nätverka med statuspersoner 7287

Nätverka via vänner/familj 8583

Nätverka via referenser 8689

Nätverka via telefon 7993

Reflexmässighet 638

Ledarens initiativ till att nätverka

Initiativ till att nätverka externt 5367

Initiativ till att nätverka internt 7092

Synliggörande av
organisationen

7767

Uppdaterad om organisationen 8458

Rådgivande förmåga 7450

Brobyggare 6250

Intensitet i nätverkandet 2310
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Helen Holm Leadership Networking Questionnaire™ (LNQ) Testdatum:  31/8/2018

Confident Approach Jämförelsenorm: LNQ Norm

Styrka Konfidentiell information Råvärden Jämförgrupp
Poäng

Profil för Ledarens vilja/beredskap att nätverka

Målnivå 4928

Motivation till initiativ 6467

Motivation för uthålligt
nätverkande

5517

Målförvirring 410

Attityd till frågeformuläret (Filter)

Intryckshantering 520

Helgardering 1925

Bibehålla uppmärksamheten 95100
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