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Introduksjon

Denne rapporten er laget for at du bedre skal forstå og utvikle din naturlige atferd og din kommunikasjonsstil.

Rapporten inneholder beskrivelser av dine naturlige evner og talenter. Ved hjelp av denne rapporten kan du utvikle ditt potensial og
også få ny kunnskap. Vi håper at informasjonen i denne rapporten vil hjelpe deg med å sette opp en optimal plan for din egen
utvikling.

Rapporten beskriver den naturlige atferdsstilen som krever minst energi og krefter, som krever minst konsentrasjon, og som typisk er
mest behagelig for deg selv. Den beskriver din mest naturlige reaksjon når det ikke er tid for en dypere rasjonell analyse av
situasjonen. Vår naturlige atferd er spesielt tydelig i situasjoner der vi utsettes for stort press og evnen vår til å tilpasse atferden er
begrenset.

Denne analysen er basert på svarene som er gitt i Extended DISC personlighetsanalyseskjemaet. Denne analysen bør ikke
være det eneste kriteriet for å ta beslutninger om deg selv. Formålet med denne analysen er at den skal fungere som
underlag i din egen selvutvikling.

Extended DISC beskriver ikke din fullstendige personlighet og bør heller ikke brukes til dette formålet. Rapporten beskriver
ikke ting som intelligens, kompetanse, kunnskap eller erfaring.

Vi anbefaler at informasjonen i rapporten understøttes av en workshop eller personlige tilbakemeldinger med en sertifisert
Extended DISC-bruker.
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Extended DISC 

Extended DISC Profil II

Profil II illustrerer din naturlige respons på ytre stimulans. Det er atferdsstilen som krever minst energi og krefter, som krever minst
konsentrasjon, og som typisk er det mest behagelige for deg. Den illustrerer din naturlige reaksjon og er vanligvis den atferden du
utviser.

Extended DISC Profil I

Profil I illustrerer hvordan du føler at du må/vil justere atferden din for bedre å møte kravene til denne spesielle situasjonen eller
omgivelsen. Profil I viser din bevisste forståelse av deg selv og din egen atferd per i dag (bevisst selvbilde).

Profil I - Tilpasset stil

60
0

40
0

0
45

0
55

D I S C

Profil II - Naturlig stil

35
0

40
0

25
0

0
100

D I S C

Organisasjon:

FinxS
Dato:

14.12.2018

Sam Sample

3



Extended DISC Diamanten

Extended DISC-Diamanten illustrerer din naturlige atferdsstil samt handlingsmønstrene som krever mest energi. Det mørkeste
fargede området beskriver din naturlige atferdsstil.

De lysere områdene viser andre atferdsmønstre som du kan følge uten større konsentrasjons- eller energibruk.

De hvite områdene viser atferdsstilene som krever mest energi, fordi de ikke er naturlige for deg.
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Følen

Sansing

Sammenlign din egen diamant med forrige side. Reflekter over det du ser.
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Styrker

Er konkurranse innstilt på en menneskeorientert måte
Kan holde folk motivert
Knuser ikke andre når han forandrer ting
Legger merke til følelser
Kan skape ideer
Er god til å oppfatte ting
Kan selge sine ideer til andre
Tørr å jobbe uten instruksjoner
Er oppmuntrende og positiv
Kan være tålmodig
Gjør hva er best for teamet
Liker mennesker

Utviklingsområder

Gjør unøyaktige vurderinger
Opererer overfladisk
Tillate følelser å påvirke seg
Prøver å tilfredsstille for mye
Oppfører seg ikke direkte
Eksponerer ikke alltid sin virkelige mening
Trenger popularitet
Bruker for mye tid med folk
Gjør feil ved å være unøyaktig
Tenker på seg selv litt for mye
Blir begeistret uten skikkelig analyse
Ønske å beholde venner for enhver pris

Refleksjon og konklusjoner
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Motivasjoner - Komfort område

Gode og livlige venner
Positiv og oppstemt atmosfære
Frihet til å håndtere oppgaver selvstendig
Mennesker som er lette å få involvert
Åpenhet i kommunikasjonen
Frihet fra detaljerte oppgaver
Mulighet til å være med
Frie diskusjoner
Opphøyde ideer og muligheten til å jobbe med dem
At hans meninger blir hørt
Nye muligheter
Positiv måte å fremme ting på

Følgende reduserer motivasjonen

Tørrhet og kjedsomhet
Kjedelige rutiner
Å være adskilt fra folk
At progressive forandringer blir forbudt
Detaljerte instruksjoner
Å miste popularitet
At eget team oppløses
Kjølighet og hardhendthet
Restriksjoner
Faktaorienterte tenkning
Å bli sittende fast på et sted
Dårlig lagånd

Refleksjon og konklusjoner
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Tekstside

Dette er en beskrivelse av hvordan andre mennesker generelt opplever deg. Dann deg en helhetlig oppfatning uten å løsrive
enkeltsetninger fra innholdet. Teksten utelukker ikke at du bevisst kan utvikle dine naturlige atferdsmønstre og dermed til en viss grad
gi et annet inntrykk.

 

Attributter

Sosial, hyggelig, omgjengelig, grundig, organisert, målorientert, ambisiøs, uavhengig, følelsesfull urokkelig, hyggelig, lett å komme i
kontakt med, menneskeorientert.

Motivasjon

Sam motiveres av sosiale kontakter, gode menneskelige forhold, aksept innen teamet og samarbeid. Faktisk er han ikke en person
som kan arbeide for andre, men han liker å skape et godt miljø og nyter å sette folk i godt humør. Han ønsker uavhengighet innen en
velorganisert bedrift. Sam trenger også en viss mengde frihet.

Følgende reduserer motivasjonen

Denne type person liker ikke strenge instruksjoner eller lenker som begrenser arbeidet, eller gjør det kjedelig. Han liker ikke en
overdrevet pedantisk holdning eller feilfinnere. Sam har vanskelig for å få kontakt med mennesker som ikke vet hvordan man kan ha
det moro, eller som ikke liker hverandres selskap.

Ideal overordnet

Hans overordnede bør kunne stoppe og bevege seg fremover målbevisst. Den overordnede må kunne lytte, kunne diskutere andre
ting enn jobben og være lett å komme i kontakt med. Fra tid til annen må den overordnede gi ham energi, spesielt når nye oppgaver
påbegynnes og når konflikter oppstår.

Kommunikasjons stil

Denne personens konversasjonsevner har av og til blitt beskrevet som hyggelig, menneskeorientert men målbevisst. Han kan
inspirere og oppmuntre folk, ta hensyn til teamets interesser og føre teamet mot målet. Han er ikke en så mottagelig tilhører som det
kan se ut til.

Beslutningtakning

Han kan absolutt være en god og veloverveid beslutningstaker på sitt område. På ukjente områder kan det være han overfladisk
analyserer saken, og til en til en viss grad stoler på sin intuisjon. Noen ganger kan han bli lurt når han involverer følelsene.
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Din grupperolle 

Påvirkeren

Påvirkeren er en som skaper ideer og beveger seg fremover, og som har en god evne til å påvirke andre medlemmer i gruppen.
Personen nøler eller funderer ikke så mye men beveger seg og tror på egne instinkter og spontanitet. Påvirkeren liker forandringer og
ønsker å ta del i mange forskjellige grupper, situasjoner og roller. Andre medlemmer i gruppen ser vedkommende som åpen og
omgjengelig, men litt overfladisk og selvopptatt. Sannheten er at personen har så mange jern i ilden at vedkommende ikke har tid til å
stoppe og tenke over andres problemer, selv om personen kanskje gjerne skulle ha gjort det. Påvirkeren liker å få frem sine egne
meninger og forsøker å overtale andre til sin side. Personen er ikke en tålmodig tilhører. Påvirkeren må skille seg ut på en eller annen
måte, da personen synes det er fryktelig å være en gjennomsnittsperson i en gjennomsnittsgruppe. Å konsentrere seg om en ting er
vanskelig for personen fordi vedkommende er mye bedre til å skape nye ideer og starte ting enn til å fullføre prosjekter.

Den som gir samtalen et dytt
Den som introduserer nye tanker
Den som stopper nølingen

En holdning ovenfor gruppearbeid

En metode til å vekke folks oppmerksomhet
En metode til å motivere gruppen
En mulighet til å delegere bort kjedelige rutiner

En rolle som beslutningstaker

Ønsker å ta raske beslutninger
Får frem avgjørende ideer
Analyserer ikke alle alternativer

En rolle som motivasjonsskaper

Skaper gruppe entusiasme
Motiverer ved å snakke
Støtter og oppmuntrer

En rolle som en som, fremfører

Tar sikte på enkelhet
Forblir ikke bare overveiende
Bruker regler

Fremgangen gruppen gjør

Denne gruppen klarer å fornye seg - blir ikke stående fast
Gruppens atmosfære forblir åpen
Inkluderer mennesker
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Hvordan du jobber i en gruppe - Atferdskompetanser

Denne siden bruker en skala fra -5 til 5 – fra "Ikke naturlig stil" til "Naturlig stil". Ikke naturlig stil – lengst til venstre. Disse områdene
krever mer energi av deg. Naturlig stil – lengst til høyre. Disse områdene krever mindre energi av deg.

Dette er ikke en skala for "kan gjøre – kan ikke gjøre". Med andre ord: Når en av dine atferdskompetanser er på venstre side av
skalaen, betyr ikke det at du ikke kan gjøre det svært bra i det området. Faktisk kan det hende du utmerker deg på dette området.
Resultatene viser ganske enkelt at du må legge inn mer bevisst innsats, konsentrasjon og energi fra et atferdsvitenskapelig aspekt.

 

 

Spesialist som kan vise den positive siden av saken: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ivaretar atmosfæren i teamet (som medlem av teamet): -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

En som støtter medarbeiderne og prøver å finne
kompromisser:

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

Spesialist som utelukkende fokuserer på eget arbeid: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Utvikler eget ansvarsområde selvstendig: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Selvstendig og logisk planlegger: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Minimerer konflikter og veileder medarbeiderne: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Pålitelig og deltakende medarbeider: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

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

Positiv forandringsagent som er i stand til å eliminere
kjedsomhet:

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

Organisere og sikre teamets oppgaver: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Er en stabil arbeider: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

En som målbevisst setter opp andres tempo: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Stiller høye krav når det settes mål: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

En som introduserer nye synsvinkler: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Er fornøyd med rutineoppgaver og det å hjelpe andre: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Støtter teamet i arbeidet mot målet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Får teamet til å jobbe sammen mot målet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

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

Deltakende og pratsom under arbeidet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Nøyaktig og krevende når det handler om kvalitet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Menneskeorientert og samvittighetsfull utførelse av
oppgaver:

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

Når du kommuniserer med høy D

Husk 

Vis at du er sterk, men at du også respekterer deres styrke
Lag sammendrag av hovedpoengene som ble diskutert og som dere kom til enighet om
Fokuser på emnet i produkt presentasjonen

For å opprettholde relasjonen

Ikke late som om dere har et bedre forhold enn det dere egentlig har
Få dem bevisste på hvordan du er utenfor arbeidsmiljøet, men ikke gjør det til et eget diskusjonsemne
Bli værende i en rolle som ekspert på bare ett område – ikke prøv å løse alle deres problemer

Ta det til neste nivå 

Gi de et inntrykk av ekte profesjonalitet, men få de likevel til å føle at de vet noe du ikke vet
Demonstrere hvordan de kan utnytte ditt produkt/din service, men husk å bevare din integritet
Selg dem bare det som er av beste kvalitet og av siste teknologi

Unngå

Vær ikke mer vennlig enn det de er
Snakk ikke for lenge – la de kontrollere hvor mye du snakker
Vær forsiktig så du ikke er for personlig uten at de gir deg mulighet til det

Når du kommuniserer med høy I

Husk 

Snakk kortfattet og tydelig; tilby dem flere muligheter til å snakke
Kom til poenget, men ikke snakk for lenge
Få dem til å snakke

For å opprettholde relasjonen

Selv om du kan gjøre dem engasjert om å gjøre mange ting, må du passe på at de ikke gjør noe som gjør at de setter seg selv i et
dårlig lys
Ikke spør dem om alt – gi dem noe gratis
Pass på at du husker hva de har fortalt deg

Ta det til neste nivå 

Gå gjennom alt sammen med dem og gjør salget til et naturlig steg i prosessen
Snakk om detaljene så lenge at de kjeder seg nok og er klare for å signere avtalen
Få det avtalen bekreftet skriftlig umiddelbart etterpå

Unngå 

Ikke avbryt de om de er engasjerte
La være å kontrollere diskusjonen
Glem ikke at det å ha det morsomt ikke alltid betyr at du forstår virksomheten deres
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Når du kommuniserer med høy S

Husk

Bruk en beskjeden tone i stemmen
Gi dem all fakta de trenger
Gi en oversikt over hva du skal snakke om før du begynner

For å opprettholde relasjonen

Skap et vennskap med litt avstand
Tilbring nok tid sammen med dem – men ikke for mye
Send jevnlig informasjon om produktet

Ta det til neste nivå 

Få dem til å si hva de ønsker – og de dem akkurat det
Gi dem muligheten til å trekke seg
Ikke vær overfladisk

Unngå

Press de ikke til å snakke før de er klare for det
Glem ikke å dekke alle spørsmål
La være å skryte for mye

Når du kommuniserer med høy C

Husk

Bruk tid på å vise kvaliteten av produktet/tjenesten
Oppretthold distansen de vil ha
Gi dem mer fakta enn de har spurt om

For å opprettholde relasjonen

Informere dem på forhånd om det skulle være noen uplanlagte endringer til reglene
Vær sosial, men ikke overfladisk, når du snakker om produktet
Det kan bli ditt ansvar å følge opp for å forsikre at de faktisk får fordelene fra ditt produkt/tjeneste

Ta det til neste nivå

Inkluder deres krav/behov i ditt tilbud
Respekter deres meninger og bruk dem når du lager et tilbud
Bli enige om oppfølging etter salget-sakene før den faktiske kjøpsavtalen inngås

Unngå 

La de ikke tro at ditt produkt ikke er av høyeste kvalitet
Ikke bli knepet i å gi ukorrekt informasjon
Glem ikke å gå gjennom tilgjengelig support og garantier
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Kommunikasjon - Atferdskompetanser

Denne siden bruker en skala fra -5 til 5 – fra "Ikke naturlig stil" til "Naturlig stil". Ikke naturlig stil – lengst til venstre. Disse områdene
krever mer energi av deg. Naturlig stil – lengst til høyre. Disse områdene krever mindre energi av deg.

Dette er ikke en skala for "kan gjøre – kan ikke gjøre". Med andre ord: Når en av dine atferdskompetanser er på venstre side av
skalaen, betyr ikke det at du ikke kan gjøre det svært bra i det området. Faktisk kan det hende du utmerker deg på dette området.
Resultatene viser ganske enkelt at du må legge inn mer bevisst innsats, konsentrasjon og energi fra et atferdsvitenskapelig aspekt.

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

Grublende faktaorientert kommunikator: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Oppmuntrende, deltakende, involverende: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Snakker gjentatte ganger om det samme emnet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Har en sterk, målorientert innflytelse på andre: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Snakker om eget spesialiseringsområde på en troverdig
måte:

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

Tar avstand fra andre mennesker: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

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

Hensynsfull og forsiktig: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Målorientert motivasjon og manipulering: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Meget systematisk og fokusert på aktuelle oppgaver: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kommuniserer på en overbevisende og positiv måte: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Er direkte, faktaorientert og fokusert på målsetninger: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Empatisk, positiv, forståelsesfull: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Direkte og målorientert: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Logisk og detaljeorientert: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Formidler aktivt faktuell informasjon: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Formidler aktivt positiv informasjon: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lyttende, følger oppmerksomt med for å forstå alt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Virker inspirerende og motiverende på andre mennesker: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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