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TILLÆGSDATA VEDRØRENDE
HENRIK NIELSEN, i-STILEN
Henriks Everything DiSC®-punkt og -farvemarkering giver et forenklet billede af hans DiSC®-stil. Denne 
tillægsrapport indeholder mere dybdegående analyser.

1) Henriks DiSC®-skalaer

Formen på Henriks "paraplydiagram" til højre viser hans scorer 
på de otte DiSC-skalaer. En beskyttet algoritme, som er baseret 
på disse scorer, bruges til at beregne hans DiSC-stil og -
punktplacering. Jo tættere et punkt er på kanten af cirklen, jo 
højere er Henriks score for den pågældende skala. Du kan finde 
flere oplysninger om disse skalaer i Everything DiSC-
forskningsrapporten.

2) Uventede udsagn for Henriks
i DiSC®-stil

Henriks scorer for følgende udsagn er ikke overensstemmende 
med hans i-stil. I parentes vises den bedømmelse, det enkelte 
udsagn har fået på en skala fra et til fem.

Jeg vil have, at alt skal være præcist (5)
Jeg er analytisk (4)
Jeg holder mig for mig selv (4)
Jeg bliver hurtigt irriteret på mennesker, der ikke 
tænker logisk (5)
Jeg kan være en smule kynisk (4)

Jeg er metodisk (4)
Jeg foretrækker et stille, analytisk miljø (4)
Jeg er indadvendt (4)
Det er nemt for mig at finde mangler i andres 
argumenter (4)
Jeg har tilbøjelighed til at være en smule utålmodig 
(4)

3) Henriks prioritetsunderskalaer
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Scorer på de otte prioritetsunderskalaer i relation til 
Everything DiSC Workplace® bruges til at bestemme, 
om Henrik har en eller flere ekstra prioriteter. 
Farvemarkeringen på Henriks DiSC-kort nedenfor 
viser, at han har fire prioriteter: de tre, som typisk er 
forbundet med hans i-stil (Handling, Entusiasme og 
Samarbejde), samt en ekstra prioritet (Nøjagtighed) 
som angivet med den stribede farvemarkering.

Søjlediagrammet ovenfor viser Henriks scorer på 
de otte prioritetsskalaer, som blev brugt til at 
identificere hans ekstra prioritet.
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TILLÆGSDATA VEDRØRENDE
HENRIK NIELSEN, i-STILEN

Definitioner
DiSC®-skalaer: Hvert udsagn i Everything DiSC®-standardspørgerammen er knyttet til en af otte mulige 
DiSC-skalaer: D, Di/iD, i, iS/Si, S, SC/CS, C og CD/DC. Respondenter får en score for hver af de otte 
skalaer, og disse scorer bruges til at bestemme deres DiSC-stil og -punktplacering. Vores beskyttede 
algoritme bruges derefter til at vægte scorerne for skalaerne og tildele den mest relevante DiSC-stil: D, Di, 
iD, i, iS, Si, S, SC, CS, C, CD eller DC.

Uventede udsagn: Dette er udsagn, som respondenten har tildelt en score, der er udsædvanlig for hans 
eller hendes DiSC-stil. Et uventet udsagn forekommer f.eks., hvis en person med D-stilen tildeler en høj 
score til et "S"-udsagn. Det er også et uventet udsagn, hvis den samme person tildeler en lav score til et 
"D"-udsagn. Vi medtager disse udsagn i tillægsdataene for at give dig et mere nuanceret indtryk af, hvordan 
respondenten muligvis kan skille sig ud i forhold til den adfærd, som er typisk for hans eller hendes DiSC-
stil.

Prioriteter: Hver DiSC-stil er kendetegnet ved tre prioriteter som vist rundt om cirklen. Respondenter får 
altid vist de tre prioriteter, der er forbundet med deres DiSC-stil, med fed skrift uafhængigt af deres scorer 
på underskalaerne.

Prioritetsunderskalaer: Alle Everything DiSC-programmer bygger på den samme grundlæggende DiSC-
spørgeramme, men hvert program har yderligere udsagn, som er unikke for det pågældende produkt. Disse 
udsagn bruges til at beregne produktspecifikke prioritetsskalaer, som bruges til at bestemme, om 
respondenten kan have ekstra prioriteter. Det er muligt at have en høj prioritetsunderskala i ét produkt, men 
ikke i et andet.

Ekstra prioriteter: Hver respondent tildeles altid de tre prioriteter, som er forbundet med hans eller hendes 
DiSC-stil. Hvis en respondent har en høj score på en eller to andre prioritetsunderskalaer, tildeles 
vedkommende dog også denne eller disse ekstra prioriteter. Det gælder ikke om at have så mange 
prioriteter som muligt. Tre prioriteter kan være lige så godt som fire eller fem prioriteter. De ekstra prioriteter, 
som er vist med fed kursiv skrift og stribet farvemarkering på DiSC-kortet, tegner blot et mere præcist 
billede af respondentens DiSC-stil.

Ofte stillede spørgsmål
Spørgsmål: Hvad er forskellen mellem søjlediagrammet og "paraplydiagrammet" på side 2?

Svar: Søjlediagrammet på side 2 viser prioritetsscorer, som er specifikke for den Everything DiSC®-profil, du 
har taget. "Paraplydiagrammet" er baseret på scorerne for de otte DiSC-skalaer, som er de samme for alle 
profiler.

Spørgsmål: Er det muligt at have en farvemarkeret prioritet, som ikke har opnået en høj score i 
søjlediagrammet?

Svar: Ja. De tre prioriteter, som er tættest på dit punkt, er altid farvemarkeret uafhængigt af den tilhørende 
score i søjlediagrammet. Disse tre prioriteter er de tre prioriteter, som typisk er forbundet med din DiSC-stil.

Spørgsmål: Underskalaen for min ekstra prioritet er højere end en eller flere af de tre underskalaer, der er 
forbundet med min DiSC-stil. Har det nogen betydning for placeringen af mit punkt?

Svar: Nej. Din punktplacering bestemmes udelukkende på baggrund af dine scorer på de otte DiSC-skalaer. 
Prioritetsunderskalaerne bruges udelukkende til at bestemme, om du har en ekstra prioritet.

Spørgsmål: Er det muligt at have uventede udsagn med både høje og lave scorer?

Svar: Ja. Uventede udsagn omfatter muligvis udsagn, som du har givet en høj score, men som personer 
med din stil typisk vil give en lavere score, samt udsagn, som du har givet en lav score, men som personer 
med din stil typisk vil give en høj score.


