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Hvem er DISCnordic?

• DISCnordic udspringer fra Discover der siden 1985 har udviklet og 
leveret DiSC-baserede HR-løsninger til et bredt udsnit af det danske 
erhvervsliv, fra C20 selskaber til små virksomheder – både for det 
private og de offentlige sektor

• DISCnordic er i dag Europas største udbyder af Wiley’s Everything
DiSC® baserede løsninger

• DISCnordic er eksklusiv udbyder af det kognitive værktøj AdaptGRT

• Vi er selvfølgelig medlem af VPP – Videnscenter for Professionel 
Personvurdering
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Psykometri

Psykometri (psyko + metri: 'måling af psyken') er betegnelsen for den 

videnskabsgren, der beskæftiger sig med generelle teoretiske og 

metodologiske principper ved måling (kvantificering) af mentale egenskaber 

og tilstande hos det enkelte individ. (kilde Wikipidia)

Kognitive test

Personlighedsanalyser 



Kompleksitets index
William M. Marston
4-faktor værktøj
D, I,S & C

Jung´s træk
E - Ekstrovert vs. I - Introvert
S - Sansning vs. N - Intuition
T - Tænkning vs. F - Følen
J - Vurderende vs. P - Opfattende

The Big Five Personlighedstræk
Openness (Åbenhed)
Conscientiousness (Pligt/samvittighed)
Extroversion (Udadvendthed)
Agreeableness (venlighed)
Neuroticism (Neuroticisme) 

Enkelt
Intuitivt
Brugervenligt
Praktisk anvendeligt
Nemt at lave transfer

Komplekst
Dybde psykometrisk
Mange nuancer
Specialistværktøj



S - Sansning N - Intuition

Hvordan indsamler du information?

Fakta Muligheder

Detaljer Det store overblik

Hvad tingene er her 
og nu

Hvad det kan udvikle 
sig til

Mest praktisk Mere abstrakt

Fokuserer på de 5 
sanser

Intuitiv med fokus på 
”den 6. sans”.

Jung – MBTI/JTI/JBTA
E - Ekstrovert I - Introvert

Hvor får du din energi fra?

Socialt Privat

Taler meget Er mere stille 

Når de taler, er det 
ikke altid helt 
gennemtænkt

Når de tænker, får de 
ikke altid udtrykt 
disser tanker i tale

Taler før de tænker Tænker før de taler

Har ofte et meget 
aktivt kropssprog

Har ofte et mere 
lukket kropssprog

T - Tænkning F - Følen

Hvordan træffer du beslutninger?

Analyserer Sympatiserer

Mere objektiv Mere subjektiv

Lægger vægt på 
principper og 
analytisk sandhed

Lægger vægt på 
menneskelige behov 
og værdier

Ser på de 
økonomiske facts 

Ser på de 
menneskelige 
relationer 

Tænker længe før 
der træffes en 
beslutning – som de 
fastholder

Træffer hurtigt en 
beslutning – som de 
muligvis ændrer igen

J - Vurderende P - Opfattende

Hvordan agerer du i den ydre verden?

Planlægning Spontanitet

Har fokus på 
beslutninger

Har fokus på 
information

Vil gerne skabe 
resultater nu

Vil gerne holde alle 
muligheder åbne

Kan lide at afslutte 
opgaver, før man 
tager fat på en ny

Kan lide at skifte 
rundt mellem 
opgaverne

Ønsker at skabe
systemer og kontrol

Ønsker at give plads 
til nye muligheder

S - Sansning N - IntuitionE - Ekstrovert I - Introvert

F - FølenT - Tænkning J - Vurderende P - Opfattende



”The Bi  Five” - Personlighedstræk
Træk Høj ScoreLav Score

O

C

E

A

N

Åbenhed for ny indtryk
Tilgang til forandringer, 
nye ideer og tanker

O = Openess
C = Conscientiousness
E = Extroversion
A = Agreeableness
N = Neuroticism

Samvittighedsfuldhed
Selvdisciplin, struktur 
og målrettethed

Ekstroversion
Intensitet ift. andre og 
aktivitetsniveau

Venlighed
Tilgang til andre ift. 
tillid og samarbejde

Neuroticisme
Tilgang til emotionelle 
reaktion 

Jordnær, 
Praktisk tænkende
Mindre interesse 
for kunst og kultur

Iderige
Kreativ evner
Omstillingsparate
Fantasi 

Impulsive
Spontane
Vil undgå regler 
og orden
Mindre fokus

Metodisk
Velorganiseret
Pligtopfyldende
Ambitiøse
Selvdisciplinerede

Formel
Stille 
Tilbageholden
Megen kontakt med 
andre trætter

Energisk
Social
Kommunikerende
Opsøger kontakt med 
andre

Irritabel
Konkurrence-
orienterede
Skeptisk
Kritisk

Rolig
Afslappet
Mindre følelsesladet 
Mindre bekymring om 
fremtiden

Tillidsvækkende
Samarbejdsvillig
Medgørlige
Hjælpsomme
Empatisk

Lav stresstærskel 
Bekymre sig
Anspændthed
Usikker, uro og 
ubalance

Neuroticisme er den del af personligheden, 
som er stærkest forbundet med udvikling 
af psykiske sygdomme, især depression og 
angst. Høj grad af neuroticisme giver større 
sandsynlighed for demens og tidligere død. 
Neuroticisme kan deles op i de fem 
punkter angst, fjendtlighed, depression, 
dårlig impulskontrol (som påfører 
personen anger), og dertil selvbevidsthed, 
som i denne forbindelse handler om 
generthed, skam og negativt fokus på sig 
selv i sociale sammenhænge



3 ode råd…

• Bru  så å værktøjer som overhovedet muli t……

• Hvilke pro iler bru es til hvad…..

• Hold ast…..



3. Generations DiSC®



Marstons DiSC®-model

Opfatter sig selv som 
stærkere end omgivelserne

Opfatter omgivelserne 
som ugunstige

Opfatter omgivelserne 
som gunstige

Opfatter sig selv som mindre 
stærk end omgivelserne

Dominans indflydelse

Competence-søgende Stabilitet



DISC-modellen i dag 

Aktiv

D I

SC
AccepterendeUdspørgende

Eftertænksom

Dominans Indflydelse

Competence-
søgende Stabilitet



Fra graf til punkt

• Tilbage til DiSC® rødderne – DiSC krydset
• Simpel og intuitiv præsentation
• Integration af de fire stile – deres naturlige indbyrdes forhold



Adaptiv testning – Hvordan gør vi?

78 standard items + ca. 15 rapportspecifikke på en 5 punkts skala

Ekstra items hvis besvarelsen er inkonsistent



Tie-breaker spørgsmål – 4 punktsskala

• Tie-breaker spørgsmål (4-punkts skala) stilles, når der er 

tvivl for at afgøre DiSC®-stil



DiSC-profiler
. 

Layout og rapport er skrevet direkte i et anerkendende og styrkebaseret sprog 

Den første DiSC-profil i verden som er bygget op omkring en adaptiv, normativ 
spørgeramme

Den normative skala medfører at respondenten svarer på alle spørgsmål ud fra graden 
af enighed

• Det gør konkret, at respondenten ikke bliver tvunget til at vælge udsagn til/fra som han/hun 
nødvendigvis ikke er enig i, som det ellers kan opleves i den traditionelle DiSC profil. Det kan i 
sidste ende betyde usikkerhed omkring profilens resultat. 

• Det adaptive element i profilen sikrer, at hvis en respondent har været inkonsekvent i besvarelsen, 
vil der komme flere spørgsmål og dermed sikres et mere pålideligt datagrundlag.

• Alle respondenter kommer igennem minimum 93 spørgsmål, hvilket er næsten dobbelt så mange 
som ved de traditionelle profiler

Vores DiSC-profil, Everything DiSC Workplace, er 3. generation af DiSC-profilen



DiSC-profiler

Everything DiSC benytter sig af en circumplex model, hvilket gør at profilen er lettere at 
arbejde med i forhold til teams og teamdynamikker

Adgang til den gratis online platform, MyEverythingDiSC.com, hvor det er muligt at:
• Læse mere om DiSC generelt.   
• Tilgå ekstra information om egen DiSC-profil, herunder podcasts
• Udarbejde sammenligningsrapporter
• Udarbejde kundeprofiler

4 profiler under samme koncept
• Everything DiSC Workplace – fokus på samarbejder og kollegiale relationer
• Everything DiSC Sales – fokus på relationen mellem sælger og kunde 
• Everything DiSC Management – fokus på 1 til 1 ledelse af forskellige medarbejdere
• Everything DiSC Work of Leaders – fokus på strategisk ledelse i en 1 til mange relation



Everything DiSC® 
Management profilen 

”Vi ville aldrig hyre økonomichefer, der ikke er veluddannede

indenfor økonomi, og det burde være lige så utænkeligt at 

have ledere, der ikke orstår psykolo i…”
Citat: Christian Ørsted – Livsfarlig ledelse



Grundprincipperne med DiSC

Forstå dig selv
Forstå andre
Tilpas din adfærd



Rapport struktur

Forstå dig selv s. 3-6

Tilgang til uddelegering s. 7-11

Tilgang til motivation s. 12-16

Tilgang til udvikling  s. 17-21

Tilgang til samarbejder med andre ledere  s. 22-26



Introduktion til Everything DiSC®

Side 2 i profilen

Alle adfærdsstile er lige 
værdifulde

Vores adfærd påvirkes af både 
udefra og indefra kommende 
faktorer.



Din DiSC® stil

Side 3 i profilen



Uddybning af din DiSC®-stil

Side 4 i profilen

Læs og personliggør

= enig

= ikke enig

= ved ikke

Understreg de tre sætninger, 
som bedst beskriver dig
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Dine prioriteter

X
?

Side 5 i profilen

Læs og personliggør

= enig

= ikke enig

= ved ikke

Understreg én sætning fra hver 
kategori, som beskriver dig



Dine motivations- og stressfaktorer

Side 6 i profilen

Læs og personliggør

= enig

= ikke enig

= ved ikke

Understreg én sætning fra hver 
kategori, som beskriver dig
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S. 7-11 i profilen S. 12-16 i profilen S. 22-26 i profilen

Tilgang til 
uddelegering

I forhold til andre
Tilgang til 
motivation

Tilgang til 
udvikling

S. 17-21 i profilen

Tilgang til 
samarbejde med 

andre ledere



Tillægsrapport til tilbagemelder

• Hvilke nuancer peger rapporten på?
• Hvordan kommer det til udtryk? 
• Er der det i særlige situationer/opgaver 

det gør sig gældende?
• Kan du genkende prioriteterne? 
• Hvad er styrkerne ved prioriteter?
• Hvad er udfordringerne ved 

prioriteterne?

Refleksioner:



Få din egen profil



DISCnordic ApS
Telegade 1

2630 Taastrup
www.discnordic.dk

Følg os på LinkedIn



Tak – og forsat god dag 


