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För att utveckla 

er organisation!

IAD 
UTBILDNING 
& UTVECKLING

Vill ni få bättre e
ffektivitet, h

ögre omsättning, 

vinst och bättre resu
ltat? Eller vill ni få 

fram organisationens styrkor, sv
agheter och 

förbättringsområden? Kanske sätta sam
man 

effektiva projekt-team?

IAD:s TEST- & 
ANALYSVERKTYG

IAD erbjuder ett brett utbud av väl beprövade test- och analysverktyg. 
Bakom verktygen ligger omfattande forskning och empiri.



Organisationsutveckling med test och analysverktyg

Innan man påbörjar förändrings och utvecklingsarbete är det viktigt att veta var man står och 

ha de bästa beslutsunderlagen. Test och analysverktygen visar det. Du behöver inte gissa. Du får 

jämförbara objektiva mätvärden. 

Vid osäkerhet är det bättre att vänta med förändringsarbetet än att chansa. Att mäta efter för-

ändringen är lika viktigt för att verifiera att den önskade förändringen verkligen uppnåtts.

Avancerade test och analysverktyg kräver kompetent personal att hantera dem. IAD har det.

IAD:s TEST & ANALYS EXPERTER:

Berit Färnlycke

Cert. IDI Interpersonal Deve-
lopment Inventory
Lic. SDI kartläggningsverktyg

Peter Dexner

Cert. Springlifeanalys
Cert. WSA Working Style Analysis
Cert. LSA Learning Style Analysis
SWOT Analys, processledare
TKI, Thomas Kihlman Conflict 
Mode Instrument

Elisabet Grahn

Cert. WSA Arbetsstil-analys
Cert. LSA Inlärningsstilar

Roland Langhé

Expert kvantitativ och 
kvalitativ riskanalys

Marielle Behrmann

Cert. Springlife Prestationsanalys

Agneta Engström

Lic. Myeer Briggs Type 
Indicator.

Sven Antvik

Earned Value Analysis spe-
cialist

Hans Hådding

Lic. SDI kartläggningsverktyg
Cert. Springlifeanalys
SWOT Analys, processledare

IAD:s test- & analysverktygslåda

Varför test- & analysverktyg?
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Arbetsstilsanalys (working style analysis) 

Arbetsstilsanalys WSA (Working style Analysis) 
är ett analysinstrument för att hitta personliga 
preferenser i arbetsstilar. Baserat på de ameri-
kanska forskarna Dunn & Dunns inlärningsstilar.

Earned Value Analysis 

Mätning av projekts framsteg med fokus på 
parametrarna tid och kostnad.

GDQ (Group Development Questionnaire) 

Verktyg för att analysera gruppers utvecklings-
nivå, GDQ förklarar vad som krävs för att en 
arbetsplats skall uppnå hög arbetseffektivitet.

IDI (Interpersonal development inventory) 

Instrumentet IDI mäter och utvärderar det 
intryck en person gör på andra i sin omgivning. 

LSA (Learning Style Analysis) 

Analysverktyg för att hitta den personliga 
preferensen på inlärningsstil. Baserad på 
forskning av Dunn & Dunn.

MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
 
MBTI är ett av världens mest använda 
personlighetstest med över 50 års forskning i 
bagaget. Instrumentet används i första hand 
för självkännedom och personlig utveckling 
och den visar på hur skillnad mellan människor 
kan tas tillvara.

SDI (Strength Deployment Inventory) 

Kartläggningsverktyget SDI, Strength Deploy-
ment Inverntory grundar sig på en teori utveck-
lad av Dr Elias H Porter. Verktyget analyserar 
individens motivationsmönste och är väl be-
prövat när det gäller att utveckla förståelsen 
för olikheter inom en grupp och för att nå ökad 
motivation. 

Springlife Prestationsanalys 

Analys av organisationers förmåga att prestera 
över tid. Åtgärder för att förbättra hälsa och 
prestationen har en påtaglig effekt  på resultat-
utvecklingen. Baserad på 20 års forskning av Dr 
Bengt Arnetz.

SWOT

En av världens mest kända verktyg för att ana-
lysera styrkor, svagheter, hot och möjligheter i 
organisationer.

TKI, Thomas Kihlman Conflict Mode instrument

Världens mest använda metod för analys av 
konfliktstilar. Baserat på Blake-Mouton Manage-
rial Grid Model och forskningen bakom denna.
 

Monte Carlo-metoden

Generell metod inom riskanalyser, som utnyttjar 
slumptal på ett effektivt och stabilt sätt. 

IAD:s test- & analysverktygslåda
IAD har ett brett utbud av test- och analysverktyg som vi arbetar med. Här ser du 
några exempel på verktyg och vad de används till. Vi har ännu fler. Kontakta oss om 
du vill veta mer!
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KORT OM IAD 

IAD arbetar med Utbildning och Utveckling. - Vår specialitet är skräddarsydda kundanpassade utbildnings- och organisations-
utvecklingsprogram för näringsliv och offentlig förvaltning.  Vi etablerades 1995 och är baserade i Stockholm, Sverige och Fort 
Lauderdale, USA. 

Vi arbetar med utbildning inom Projektledning, Chef och Ledarskap, Time Management och Kommunikation. Vi har omfattande 
internationell och multikulturell erfarenhet och arbetar på engelska och svenska men även franska, tyska och spanska.

Vi arbetar med organisationsutveckling och managementkonsulting. Vi är mycket erfarna inom innovation, startup och olika 
projektorganisationer. Vi har också omfattande erfarenhet inom turnaround projects, interim management och internationella 
projekt.

Våra kunder finns såväl inom näringsliv och offentlig förvaltning, stat kommun och landsting. Vi är verksamma såväl nationellt 
som internationellt. Bland våra uppdragsgivare finner Ni t ex IKEA, Trelleborg, Rikspolisstyrelsen, SCA, Vattenfall, Domstolsverket 
och många fler.

Se www.iad.se för mer information

Kontakta oss på 
info@iad.se

eller ring 

08-714 03 90

Vill Du veta mer om hur test och analysverktyg kan vara till hjälp för Er, kontakta oss!

Intresserad?
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