
Göra skillnad i och utanför arbetsvärlden.

Främja Medarbetarnas 
Kompetensutveckling med 
Hjälp av Everything DiSC®

En framgångssaga med:



Som barn hade Mandy Smith en önskan om att 
förändra världen. Mandy har nu insett att hon i rollen 
som vice vd för utbildning och kompetensutveckling 
hos Southwest Business Corporation (SWBC) kan göra 
just detta med hjälp av Everything DiSC®, en beprövad 
arbetsplatslösning som hjälper människor att utveckla 
effektiva kommunikationsstrategier och teamarbeten 
för att skapa sundare arbetsplatser.

SWBC, som har sitt huvudkontor i San Antonio i Texas, 
USA, förser kreditinstitut, företag och privatpersoner 
över hela världen med hundratals försäkrings-, 
hypoteks- och investeringslösningar. Sedan slutet 
av 1970-talet har SWBC:s arbetsstyrka vuxit i en 
allt ökande takt tack vare företagets relationer med 
penninginrättningar och försäkringsbolag. Företaget 
saknade dock formella processer för att bedriva 
utbildning och erbjuda utvecklingsmöjligheter åt 
sin växande personalstyrka. I takt med fortsatt 
expansion blev man på SWBC medvetna om att det var 
nödvändigt att investera i de anställda för att företaget 
skulle fortsätta blomstra. 

SWBC hittade den perfekta lösningen genom en av 
företagets trogna kunder som använde DiSC® för att 
förbättra teamarbetet och kommunikationen i sin 
organisation. Detta uppmärksammades av SWBC:s 
företagsledare. Med vägledning av de auktoriserade 
Everything DiSC-partnerna Mary Anne (Wihbey) och 
Roy Davis från Peak Performance Solutions, beslöt 
sig SWBC för att implementera Everything DiSC, 
som därefter blev en hörnsten i företagets interna 
utbildningsprogram. 

FRAMSTEG MED KOMPETENSUTVECKLING 
FÖR MEDARBETARNA 
 I likhet med många andra företag har också SWBC en 
uppsättning kärnvärden. Några av dessa är förstklassig 
kvalitet, teamwork och service. Dessa kärnvärden 
uppfylldes och förverkligades genom bildandet av 
avdelningen för utbildning och kompetensutveckling 
under 2008. Sedan dess har möjligheterna till 
kompetensutveckling för de anställda utökats, och 
utbildning som tidigare endast erbjöds i begränsad 
omfattning ges nu på begäran. Avdelningen säkerställer 
att anställda på alla nivåer i organisationen har tillgång 

till ordentliga resurser och nyckelutbildning som är 
nödvändigt för deras personliga och yrkesmässiga 
utveckling, där fokus ligger på Everything DiSC. 
Resultaten har varit överväldigande positiva: Varje 
år sedan 2012 har SWBC blivit framröstat som 
en av de bästa arbetsplatserna i Texas, och 2013 
mottog man Brandon Hall Groups utmärkelse Best in 
Compliance Training. Genom hjälp och expertis från 
Peak Performance Solutions har SWBC integrerat 
Everything DiSC® i sin företagskultur. ”Igår fick jag 
ett e-postmeddelande från vår IT-direktör som ville 
få bekräftat att alla har fått upprättat en DiSC-profil”, 
säger Smith. DiSC®-modellen erbjuder ett sätt att 
förstå fyra grundläggande personlighetsstilar, som 
enkelt kan läras utantill: dominans (D), inflytande (i), 
stabilitet (S) och korrekthet (C). Med hjälp av Everything 
DiSC lär sig deltagarna om sin egen DiSC-stil och 
hur de arbetar effektivt med sina arbetskamrater. 
”Människor har en benägenhet att ta för givet att de 
vet vilka avsikter någon har, vilket ökar risken att de 
missuppfattar dem på ett negativt sätt. Everything DiSC 
motverkar uppfattningen att en människa hyser dolda 
avsikter, utan framhåller istället att det finns, eller fanns 
när beteendet skapades, en god avsikt bakom varje 
beteende”, säger Smith. ”Kraften i den insikten kan inte 
överskattas.” 

MAXIMERING AV RESURSER PÅ OCH 
UTANFÖR ARBETSPLATSEN
Maximering av resurser på och utanför arbetsplatsen 
och utanför utbildningsavdelningen har implementerat 
Everything DiSC Workplace® i deras dynamiska 
kursplan. 

Uppgiften att skapa en känsla av gemenskap kan vara krävande i vilken organisation 
som helst. Genom att uppmuntra till kompetensutveckling hos medarbetarna och 
belöna framgång kan denna utmaning omvandlas till en givande resa.

2 John Wiley & Sons, Inc or its associated companies, are the authorized users or owners of DiSC and 
EVERYTHING DiSC and associated trademarks within this document.



Man erbjuder även ett antal specialiserade lösningar 
såsom Everything DiSC® Sales, Everything DiSC® 
Management och Everything DiSC 363® for 
Leaders. Dessutom har alla deltagare tillgång till 
MyEverythingDiSC, en portal för interaktiv inlärning som 
gör kunskapen om DiSC tillgänglig utanför klassrummet 
och gör att varje enskild Everything DiSC-deltagare kan 
nå den. Omfattningen av möjligheter och de snabba 
resultat som Everything DiSC ger har skapat entusiasm 
kring kompetensutveckling hos medarbetarna i hela 
företaget.

SWBC inser det värde som varje DiSC-stil tillför 
arbetsplatsen. De har använt detta till sin fördel för att 
bilda balanserade team som erbjuder unika perspektiv, 
samarbetar mellan avdelningarna kring idéer och i 
slutändan för företaget framåt. Med en behållandegrad 
på 90 procent visar utbildningsteamet på effektiviteten 
med Everything DiSC®, och man fortsätter att hitta nya 
sätt att få ut mesta möjliga av denna lösning. De tog till 
och med DiSC® ett steg vidare och skapade ”DiSC Field 
Edition”, en fyraveckorskurs som levererar Everything 
DiSC till medarbetare som arbetar utanför SWBC:s 
huvudkontor. 

Effekterna av Everything DiSC har varit ovärderliga 
för SWBC. Programmets genomslagskraft har fått de 
medarbetarna att manifestera sina kärnvärden och 
har skapat en känsla av samhörighet i organisationen. 
”Everything DiSC är en livsomvälvande upplevelse”, 
säger Smith. ”Vi gör en skillnad för våra anställda 
genom att skapa en positiv miljö där de kan följa sina 
intressen och drömmar i arbetet hos SWBC, hemma 
och i framtida karriärer.
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