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Introduktion

Denne rapport er skabt for at du skal kunne forstå og udvikle din naturlige adfærd og din kommunikationsstil.

Rapporten indeholder beskrivelser af dine naturlige evner og talenter; ved hjælp af denne rapport kan du udvikle dit potentiale og få
ny viden. Vi håber, at informationen i denne rapport vil kunne hjælpe dig med at skabe en optimal plan for din udvikling.

I rapporten beskrives den naturlige adfærdsstil, som kræver mindst energi og anstrengelse, kræver mindre koncentration og som
regel er rarest for dig. Den beskriver din mest naturlige reaktion, når der ikke er tid til en rationel, dybtgående analyse af situationen.
Vores naturlige adfærd er særligt tydelig i situationer, hvor vi udsættes for et stort pres, og vores evne til at tilpasse adfærden er
begrænset. 

Denne analyse bygger på de svar, som er givet i Extended DISC Personanalyseformularen.  Denne analyse bør ikke være
det eneste kriterium for at træffe beslutninger om dig selv.  Formålet med denne analyse er at give et udgangspunkt for din
selvudvikling. 

Extended DISC beskriver ikke hele din personlighed og bør heller ikke anvendes til dette formål. Rapporten beskriver ikke
intelligens, kompetencer, viden eller erfaring.

Vi anbefaler, at oplysningerne i rapporten suppleres af en workshop eller personlig feedback fra en certificeret Extended
DISC bruger.
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Extended DISC 

Extended DISC Profil II

Profil II illustrerer din naturlige reaktion på en ydre stimulans. Det er den adfærdsstil, som kræver mindst energi, anstrengelse og
koncentration, og som normalt er den mest behagelige for dig. Den illustrerer den naturlige reaktion hos dig og er oftest den adfærd,
som du anvender udadtil.

Extended DISC Profil I

Profil I illustrerer, hvordan du føler, at du skal/vil tilpasse din adfærd for bedre at kunne klare kravene i denne specifikke situation eller
dette miljø. Profil I viser din bevidste forståelse af dig selv og din egen adfærd i den aktuelle situation (bevidst selvbillede).
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Extended DISC Diamanten

Extended DISC Diamanten anskueliggør din naturlige adfærdsstil samt de handlingsmønstre, som kræver mere energi. Det mørkeste
område beskriver din naturlige adfærdsstil.

De lysere områder betegner andre adfærdsmønstre, som du kan følge uden større koncentration eller energiforbrug.

De hvide områder viser de adfærdsstile, som kræver mere energi, fordi de ikke er naturlige for dig.

 
D

IS

C Tænkning

Intuition

Følen

Sansning

Sammenlign din egen diamant med den foregående side.  Reflekter over det, du ser.
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Stærke sider

Er konkurrenceminded ud fra et menneskeligt synspunkt
Kan holde folk motiverede
Bruger ikke forandringer som påskud for at tromle folk ned
Tager hensyn til de følelsesbetonede omstændigheder
Formår at komme med nye idéer
Ser tingene i et lidt længere perspektiv
Får solgt sine idéer til andre mennesker
Tør godt handle uden instrukser
Opmuntrer og er positivt indstillet
Magter at opretholde den positive attitude
Arbejder for gruppens bedste
Holder af mennesker

Reaktion under pres / udviklingsområder

Foretager upræcise vurderinger
Arbejder overfladisk
Lader følelserne påvirke ham
Stræber for meget efter at behage andre
Har ikke et direkte approach til tingene
Lader ikke altid sine virkelige meninger komme frem
Er syg efter at få opmærksomhed
Tilbringer for meget tid sammen med mennesker
Laver fejl, der skyldes mangel på præcision og akkuratesse
Ser en anelse for meget på sig selv
Bliver begejstret for noget uden situationsanalyse
Ønsker for enhver pris at bevare vennekredsen

Refleksioner og konklusioner
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Motivationsfaktorer/komfortområder

En god og levende vennekreds
En positiv og begejstret atmosfære
Ansvarsområder, der kan formidles og afvikles med frie hænder
Mennesker, det er let at få med på noget
Åbenhed i kommunikationen
Frihed fra pedantisk detaljeorienterede opgaver
Muligheden for at være med
Åbne og ligefremme diskussioner
Vidtløftige tanker og realiseringen af dem
Det at bringe sine egne synspunkter fremad
Nye muligheder
En positiv tilgang til at føre tingene fremad

Følgende reducerer motivationen

Tørre og dræbende kedelige omstændigheder
Kedelige rutiner
At blive helt adskilt fra andre mennesker
Det at muligheden for dynamisk fremgang forsvinder
Meget detaljerede og præcise instrukser
Det at miste popularitet
At ens egen gruppe opløses
Kulde og hårdhed
Begrænsninger
En saglig og nøgtern fokusering på tingene
At gro fast på stedet
Dårlig teamånd

Refleksioner og konklusioner
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Tekstside

Dette er en beskrivelse af, hvordan andre mennesker generelt oplever dig. Dan dig en helhedsopfattelse, uden at løsrive enkelte
sætninger fra indholdet. Teksten udelukker ikke, at du bevidst kan udvikle dit naturlige adfærdsmønster og derigennem give et til dels
anderledes indtryk.  

 

Tillægsord

Social, behagelig, selskabelig, omhyggelig, systematisk og ordnet, målbevidst, fremadstræbende, selvstændig, ukuelig på en
emotionel basis, rar, let at komme i kontakt med og tale med, menneskeorienteret.

Motivationsfaktorer

Sam bliver motiveret af sociale menneskelige kontakter, gode menneskelige forhold, accept i teamet og samarbejde. Han motiveres
ikke af at arbejde for andre, men han kan lide at skabe et godt miljø og nyder at gøre folk i godt humør. Han sætter pris på
selvstændighed indenfor et organiseret firma. Sam behøver en vis grad af frihed.

Følgende reducerer motivationen

Denne type person kan ikke lide strenge instruktioner eller lænker, som gør hans arbejde kedeligt og begrænset. Han kan ikke lide
en overdreven pedantisk holdning eller kværulanter. Sam har svært ved at henvende sig til folk, som ikke ved, hvordan man har det
sjovt eller som ikke kan nyde hinandens selskab.

Den ideelle overordnede

Denne type skal have en overordnet, der både kan stå stille og koncentrere sig om noget, men som også formår at bringe
processerne målbevidst fremad. Den overordnede skal kunne lytte og kunne tale om andet end bare arbejdet samt være et
menneske, det er rart at komme til med forskellige ting. Desuden skal den overordnede sommetider sætte lidt fut i ham, især mht. at
komme i gang med nye opgaver i tilfælde, hvor personen selv har et lidt andet syn på tingene.

Kommunikationsstil

Denne person er nogle gange blevet beskrevet som en behagelig, menneskeorienteret, men målbevidst samtalepartner. Han er i
stand til at opmuntre og inspirere folk, tage teamets interesse i betragtning og lede sit team mod målet. Han er ikke en så modtagelig
lytter, som han ser ud til.

Beslutningstagning

Inden for sit eget område træffer han helt sikkert beslutninger, der tager hensyn til alle parter. Det sker nogle gange, at han kun sætter
sig kort og hurtigt ind i nye sager og så ellers stoler på sine egne instinkter til en vis grad. Man kan sommetider få ham i den rigtige
retning ved at trække på relevante "ekstrakrydderier", som appellerer til følelserne.
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Din grupperolle

Påvirkeren

Påvirkeren er en fremadstræbende idéskaber, der er god til at indvirke på de andre medlemmer af teamet. Personen standser ikke al
sin aktivitet for at stå at vende og dreje en sag men tror derimod på sit instinkt og spontanitet. Påvirkeren sætter pris på afveksling og
på at være med i mange forskellige teams, situationer og roller. De andre i teamet oplever personen som åben og social men også til
en vis grad som overfladisk og selvoptaget. I virkeligheden er personen bare så hurtig, at påvirkeren ikke lige når at standse op for at
tænke over andres bekymringer, også selvom personen gerne ville. Påvirkeren kommer gerne frem med egne synspunkter og
stræber efter at få teamet over på sin side i en debat. Personen er ikke særlig tålmodig til at lytte til andre. Påvirkeren skal have
mulighed for på en eller anden måde at skille sig ud fra mængden; Personen synes, det ville det være forfærdeligt at være et
gennemsnitsmenneske i et gennemsnitligt team. Personen har svært ved at koncentrere sig om en ting ad gangen, da påvirkerrollen
er meget bedre til at skabe nye idéer og til at sætte ting i gang end til at "finpudse" ting.

Den, der sætter skub i samtalen
Den, der kommre med nye tanker
Den, der imødegår ubeslutsomhed

Indstilling til teamwork

Et middel til at få andres opmærksomhed
En måde at få gruppen gjort motiveret
En mulighed for at uddelegere kedelige rutiner

Rollen som beslutningstager

Ønsker at foretage hurtige beslutninger
Kommer med afgørende ideer
Analyserer ikke alle alternativer

Rollen som motivator

Skaber team entusiasme
Motiverer gennem at tale til folk
Støtter og opmuntrer

Rollen som den udførende

Stræber efter simpelhed i tingene
Standser ikke op og grubler
Tilpasser regler til praktisk brug

Den nytte, teamet får

Teamet formår at forny sig - gror ikke fast
Atmosfæren i teamet forbliver åben
Tager mennesker med på ting og med i vurderingerne
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Hvordan du arbejder i en gruppe - Adfærdskompetencer.

Denne side anvender en -5 til 5 graders skala, fra "Ikke naturlig til naturlig stil". Ikke naturligt stil - mest til venstre.  Disse områder
kræver mere energi af dig. Naturlig stil - mest til højre. Disse områder kræver mindre energi af dig.

Dette er ikke en skala for "kan - kan ikke gøre". Med andre ord, når en af dine adfærdskompetencer findes i venstre side af skalaen,
betyder det ikke, at du ikke kan gøre det meget godt på dette område. Faktisk kan det sagtens være, at du udmærker dig på netop
dette område. Resultaterne indikerer ganske enkelt, at du bevidst skal anstrenge dig mere og bruge mere koncentration og energi fra
et adfærdsvidenskabeligt perspektiv.

Specialist, der kan vise den positive side af sagen: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tager hånd om stemningen i teamet (som medlem af
teamet):

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Støtter medarbejderne og går på kompromis: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Specialist, som udelukkende koncentrerer sig om arbejdet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Udvikler selvstændigt eget ansvarsområde: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Selvstændig, logisk planlægger: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Minimerer konflikter og vejleder medarbejderne: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Pålidelig og deltagende medarbejder: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiv guide og rådgiver: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiv forandringsagent, i stand til at eliminere
kedsomhed:

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organiserer og sikrer teamets ansvarsområder: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Udfører arbejdet stabilt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Sætter målbevidst andre op i et højere gear: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Krævende målsætter: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Introducerer nye perspektiver: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Har det godt med rutineopgaver og med at hjælpe andre: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Støtter teamet i arbejdet mod målet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Får teamet til at arbejde sammen mod målet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Livligt teammedlem, som involverer andre: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Deltager og taler, imens der arbejdes: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Nøjagtig og krævende fortaler for kvalitet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Menneskeorienteret og opmærksom medarbejder: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Kommunikationstips

Når du kommunikerer med et højt D

Husk 

Vis at du er stærk, men at du også respekterer hans styrke
Opsummer hovedpunkterne, som I har diskuteret og er blevet enige om
Fokuser på emnet i din produktpræsentation

 For at opretholde relationen

Du må ikke forgive, overfor dem, at Jeres relation er mere end den rent faktisk er
Gør dem opmærksom på, hvordan du er uden for arbejdsmiljøet , men gør det ikke et separat diskussionsemne
Vær altid i en rolle, som ekspert på kun ét område - forsøg ikke at løse alle deres problemer

Gå til næste niveau

Vis dig som en professionel, men få dem stadig til at tro, at de ved noget du ikke gør
Vis, hvordan de ville drage fordel af dit produkt / service, men husk at bevare din integritet
Præsenter dem kun den bedste kvalitet og den nyeste teknologi

Undgå 

Vær ikke mere venlig og imødekommende end de er
Tal ikke for meget - lad dem styre hvor meget du bør tale
Pas på, ikke at være alt for personligt , medmindre de giver dig lov til at være det

Når du kommunikerer med et højt I

Husk 

Tal kort og tydeligt , tilbyd dem flere muligheder for dialog
Kom til sagens kerne uden at tale for meget
Forsøg på at få dem til at tale

 For at opretholde relationen

Selvom du kan få dem til at gøre mange ting, der gør dem begejstrede, så sørg for at de ikke gør noget, der får dem til at se
dårlige ud
Spørg ikke altid efter noget - giv dem noget gratis
Husk altid, hvad de har fortalt dig

Gå til næste niveau

Gennemgå det hele med dem og få selve handlen til at være et naturligt step i processen.
Snak om detaljer i så lang tid, at de begynder at kede sig og derfor er klar til at skrive under nu
Umiddelbart efterfølgende, bekræft på skrift, hvad I blev enige om

Undgå 

Afbryd dem ikke, hvis de bliver ivrige
Forsøg ikke at kontrollere diskutionen
Glem ikke, at det at have det sjovt, ikke nødvendigvis fører til forretning

Organisation:

FinxS
Dato:

14.12.2018

Sam Sample

10



Når du kommunikerer med et højt S

Husk 

Brug et beskeden tonefald
At give dem alle de fakta de behøver
At give en oversigt over , hvad du vil sige , før du begynder

 For at opretholde relationen

Skab en lettere relation
Tillbring tid nok med dem - men ikke for meget
Send regelmæssigt inofrmation om produktet

Gå til næste niveau

Få dem til at fortælle, hvad de vil have - og giv dem præcis dette
Give dem mulighed for at fortryde
Vær ikke overfladisk

Undgå 

Tving dem ikke til at tale før de er klar
Glem ikke at afdække alle områder
Tal ikke for meget

Når du kommunikerer med et højt C

Husk 

Afsæt tid til at bevise kvaliteten af dit produkt / service
Fasthold lidt distance som de ønsker at have
Giv dem flere fakta end de har bedt om.

 For at opretholde relationen

Informere dem på forhånd om eventuelle uforudsete ændringer af reglerne
Vær social, men ikke overfladisk, når man taler om det produktet
Det kan måske blive dit ansvar, at følge op service, for at sikre, at de rent faktisk vil drage fordel af dit produkt/service

Gå til næste niveau 

Medtag deres forespørgsler / krav i dit tilbud
Respekter deres mening og anvend den når du laver et tilbud
Aftal efter mødet, opfølgningspunkter, før den egentlige beslutning tages

Undgå 

Tillad aldrig at lade dem tro, at dit produkt er andet end højeste kvalitet
Bliv ikke fanget i, at give forkerte oplysninger
Glem ikke at afdække den tilgængelige støtte og garanti
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Kommunikation - Adfærdskompetencer

Denne side anvender en -5 til 5 graders skala, fra "Ikke naturlig til naturlig stil". Ikke naturligt stil - mest til venstre.  Disse områder
kræver mere energi af dig. Naturlig stil - mest til højre. Disse områder kræver mindre energi af dig.

Dette er ikke en skala for "kan - kan ikke gøre". Med andre ord, når en af dine adfærdskompetencer findes i venstre side af skalaen,
betyder det ikke, at du ikke kan gøre det meget godt på dette område. Faktisk kan det sagtens være, at du udmærker dig på netop
dette område. Resultaterne indikerer ganske enkelt, at du bevidst skal anstrenge dig mere og bruge mere koncentration og energi fra
et adfærdsvidenskabeligt perspektiv.

Klar og faktaorienteret kommunikator: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Eftertænksom og faktaorienteret kommunikator: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Opmuntrende, deltagende, involverende kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Taler gentagne gange om det samme emne: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Har en stærk målorienteret indflydelse på andre: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Får selvtillid ved at tale om eget specialistområde: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Opbygger afstand til andre mennesker: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Positiv, livlig og inspirerende kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Betænksom og forsigtig kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Målorienteret motivation og påvirkning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Meget systematisk og fokuseret på opgaven: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kommunikerer på en overbevisende og positiv måde: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Er direkte samt fokuseret på fakta og målsætninger : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Empatisk, positive, forstående: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Direkte, målfokuseret kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Detaljeret og logisk kommunikation: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Deler aktivt faktuel information: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Deler aktivt positiv information: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lytter fokuseret for at forstå alting: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inspirerende og motiverende indflydelse af mennesker: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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