Ge Ledarna nya möjligheter
®
med Everything DiSC
Skapa ett ledarskapsarv med ledare som formar framtiden för
företagets tillväxt
En framgångssaga med:

Även om varje företag vanligtvis har ett hemligt recept för framgång, har alla
framgångsrika organisationer en sak gemensamt – ett effektivt ledarskap.
Oavsett om det rör sig om hemlagat eller färdigköpt, har
vi alla favoriträtter som vi längtar efter. Att dela dessa
rätter med andra kan ibland vara lika njutbart som att
äta dem själv! Detta stämde in på en familj som flyttade
från Hawaii till Dubai för att göra just detta.
För att stilla sina begär och samtidigt dela kärleken till
sina favoriträtter med andra öppnade de Sumo Sushi &
Bento®, den första informella restaurangen någonsin
i Förenade Arabemiraten. Restaurangens autentiska
rätter och unika, familjevänliga atmosfär vann snabbt
gästernas hjärtan och kittlade deras aptit. Det dröjde
inte länge förrän kunderna blev lojala Sumo Super-fan.
Efter en sådan snabb framgång började ägarna att
planera sitt nästa steg som fick dem att utvidga
verksamheten till ett globalt franchiseföretag. De
insåg att om de expanderade företaget utanför Dubai
måste de investera i de människor som skulle leda
verksamheten. Denna insikt om att utveckla starka
ledare gav ett enormt utbyte för företaget.

BYGGA GRUNDEN FÖR LEDARSKAP

”Företagen förväntar sig att människor arbetar
friktionsfritt tillsammans, men ägnar inte tid åt att
hjälpa dem förstå vilka de är som individer eller hur de
framställer sig själva som ledare”, säger Jean Santos,
chefskonsult och partner på Business Consulting
Resources, en auktoriserad Everything DiSC® -partner.
Sumo Sushi & Bento gjorde raka motsatsen.
Företaget inledde samarbete med Santos för att
fokusera på ledarskapsutveckling med deras plats- och
regionchefer. Hon guidade dem genom två program:
Everything DiSC Work of Leaders® och Everything DiSC
363® for Leaders.
”Everything DiSC kopplar samman unika ledarskapsstilar
med behov i den verkliga världen, vilket skapar
kraftfulla konversationer som stakar ut en tydlig
åtgärdsplan”, säger Santos. I de två programmen
kombineras bästa praxis inom ledarskap med
DiSC® -personlighetsmodellen, som består av fyra
grundläggande stilar: dominans (D), inflytande (i),
stabilitet (S) och korrekthet (C). Ramarna för DiSCmodellen hjälper ledarna med att bygga självinsikt
och stärka ledarskapsnärvaron. Den unika styrkan i
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Everything DiSC gjorde det möjligt för Santos att smidigt
anpassa sig till behoven hos ett globalt team. I stället
för att fysiskt åka till varje person, levererade hon
virtuella handledningssessioner på tu man hand. Hon
upptäckte att oavsett var de befann sig i världen delade
cheferna ett gemensamt mål med varandra: att bli
bättre ledare.

UTVECKLA EN LEDARES PERSPEKTIV

”De anställda sökte efter något som skulle kunna hjälpa
dem i deras personliga utveckling”, säger Kim Kikuchi,
global personalchef och regelansvarig på Sumo Sushi
& Bento®. ”Alla var mycket entusiastiska när det här
tillfället dök upp.”
Till att börja med gick Santos igenom Work of Leadersprogrammet med varje enskild person. Deltagarna fick
lära sig hur man leder ett team genom att använda
sig av processen i tre steg, som utgörs av att skapa
en vision, skapa uppslutning och gå i bräschen för
genomförandet. De utforskade hur man tillämpar denna
process på sin personliga ledarskapsstil.
Eftersom några av hade engelska som andraspråk,
skapade Santos en möjlighet till mentorskap för att
främja förverkligandet av DiSC® -koncepten. Chefer
som kände till DiSC fick handleda nya deltagare genom
programmet. Detta gjorde dem mer medvetna om
olika DiSC-stilar samt stärkte relationerna med kollegor.
Trots språkbarriärerna tog alla till sig koncepten och
noggrannheten i det som Everything DiSC erbjuder.

OMVANDLA ÅTERKOPPLING TILL HANDLING

I nästa steg utforskade deltagarna sina ledarskapsstilar
genom sina kollegors ögon med hjälp av 363 for
Leaders. Varje person fick 360 graders återkoppling
från chefer, arbetskamrater och anställda. Med hjälp av
exempel från verkliga livet på deras ledarskap kunde
cheferna se var deras styrkor låg och var det fanns
utrymme för förbättringar.
Till skillnad från andra 360-gradersfrågeformulär
tillhandahöll programmet specifika sätt att skapa
förändring på. Deltagarna fick lära sig tre anpassade
strategier för att bli bättre ledare. Framför allt lärde de
sig hur man använder återkoppling från kollegor till sin
fördel.

”Innan genomgången av denna process lyssnade vissa
ledare på återkoppling men gjorde ingenting med den. Vi
fick inte någon uppslutning och uppgifter slutfördes inte”,
säger Kikuchi.
Genom att sätta sig in i de olika ledarskapsstilarna
blev det möjligt för de anställda att inse respektive stils
inverkan på arbetsplatsen. Varje person skapade en
yrkesutvecklingsplan, full av sätt att växa som ledare.
För att hjälpa dem att hålla sig till sina planer åtog sig
personalavdelningen att regelbundet stämma av med dem.
”Återkoppling inom teamet är avgörande”, säger Dinesh
Chauhan, franchisechef. ”Ingen är bättre lämpad än ditt
team för att bedöma ditt ledarskap: vad som fungerar, vad
som inte fungerar och vilka hinder som ligger i vägen för
framgång.”

STÄRKA FÖRETAGSKULTUREN

Med hjälp av Everything DiSC® har cheferna lärt sig att
bejaka personliga styrkor och utmaningar samt se värdet
i sina arbetskamrater och anställda. De använder nu
DiSC® -språket för att kommunicera, samarbeta och stödja
varandras mål.
”DiSC har hjälpt toppchefer att förstå “varför”-frågorna ‒
varför vi behöver bygga våra team, och varför vi behöver
utveckla våra anställda”, säger Kikuchi.
Entusiasm och energi har spridit sig i hela företaget i takt
med att det expanderar globalt. Genom att fokusera på
ledarskapsutveckling har man fått till stånd tydlighet och
samstämmighet och därigenom kunnat fortsätta driva
företaget framåt. Grundarna av Sumo Sushi & Bento® kan
vara förvissa om nästa ledarkull kommer att föra deras arv
av minnesvärda kvalitetsrestauranger vidare i takt med att
verksamheten växer över hela världen.
grows worldwide.
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