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Everything DiSC® Workplace: DANSK 
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL  

 
Hvad er Everything DiSC®? Det er en produktserie, der er baseret på tredje generation af 
den forskningsvaliderede DiSC®-profil. Everything DiSC® Workplace er det første produkt, 
der oversættes til dansk.  
 
Hvad er de største forskelle mellem Everything DiSC Workplace og DiSC® Classic 2.0? Der 
er tre væsentlige forskelle mellem de to produkter. 

1. Everything DiSC Workplace bruger en cirkel til at repræsentere DiSC i modsætning til 
DiSC Classic 2.0, som bruger en graf. Cirklen, eller Everything DiSC Workplace-kortet, 
er intuitiv og gør det nemt for deltagerne at forstå deres DiSC-stil, og hvordan de 
andre stile relaterer til hinanden.  

2. I stedet for tal på fire skalaer bruges der et punkt til at vise, hvor på Everything DiSC 
Workplace-kortet du befinder dig.  

3. Everything DiSC Workplace bruger en adaptiv spørgeramme, en interaktiv proces der 
tilpasser spørgsmålene ud fra den enkeltes svar. Det giver en større nøjagtighed i 
valget af DiSC-stil og placeringen af punktet. Dette står i kontrast til DiSC Classic-
spørgerammen, hvor der var 28 spørgsmål, som alle skulle besvares.  

 

Hvad er fordelene ved Everything DiSC Workplace?  

Personlig: Everything DiSC Workplace-profilen er den mest personligt tilpassede 
profil, der findes. Den giver dig oplysninger om, hvem DU relaterer til, og hvordan du 
reagerer over for andre mennesker. Profilen handler helt enkelt om dig.  

Dybdegående: Everything DiSC Workplace er anvendelsesspecifik – det er udviklet til 
at hjælpe den enkelte til at kommunikere bedre på arbejdspladsen. Profilen, 
faciliteringsmaterialet og videoen er specifikke for arbejdspladsen. De tip og 
strategier, du får, hjælper dig med at skabe en bedre arbejdsplads – en relation ad 
gangen.  

Nøjagtig: Everything DiSC Workplace benytter en adaptive spørgeramme og en ny og 

mere avanceret beregningsalgoritme for at give deltagerne den mest nøjagtige DiSC-

profil. Værdien af adaptive spørgerammer er grundigt bevist, og målingen er mere i 

tråd med standarderne inden for psykologi. 

Fleksibel: Ved hjælp af EPIC, vores onlinesystem til levering af profiler, kan 
undervisere og facilitatorer tilpasse rapporterne, så de bedre passer med tidsplaner 
og workshops. Faciliteringsmaterialet fås som ulåste PowerPoint®-slides og Word-
dokumenter, hvilket gør det nemmere end nogensinde før at skabe et skræddersyet 
program.  

Spændende værktøjer til opfølgning: Everything DiSC-sammenligningsrapporter er 
en nem og sjov måde at lære endnu mere på, når undervisningen er afsluttet. Disse 
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opfølgningsrapporter kan genereres for to deltagere for at illustrere deres ligheder 
og forskelle.  
 
Effektiv brugeroplevelse: En mere nøjagtig måling fører til en mere nøjagtig profil, 

større grad af personlig tilpasning og en mere tilfredsstillende oplevelse for 

deltagerne.  

Hvordan er brugeroplevelsen?  
Når respondenterne udfylder den adaptive Everything DiSC Workplace-spørgeramme, 
præsenteres de for en række spørgsmål om dem selv. Hver respondent bliver bedt om at 
angive, hvor enig vedkommende er i hvert udsagn.  
 

Der bruges udsagn til at indsamle svarene.  

 

 
 

Hvis en persons svar er uensartede for en bestemt skala, eksempelvis hvis nogle C-

elementer vægtes højt, og andre C-elementer vægtes lavt, får personen nogle ekstra 

spørgsmål, som kan præcisere personens tilhørsforhold. Ellers, hvis en persons svar 

viser, at vedkommende har to lige stærke stile, får personen vist flere spørgsmål for at 

fastslå, om den ene stil er stærkere end den anden.  
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Hvor mange spørgsmål er der? 
Antallet af spørgsmål varierer fra respondent til respondent. Den adaptive spørgeramme 
begynder med en gruppe af spørgsmål. Efterhånden som personen svarer på spørgsmålene, 
vil EPIC tilpasse spørgsmålene baseret på vedkommendes svar på tidligere spørgsmål. 
Antallet af spørgsmål vil derfor være forskelligt for hver person, afhængigt af hvordan de 
besvarer spørgsmålene.  
 
Hvor lang tid tager det? 
Det tager ca. 15-20 minutter at kommentere på alle udsagnene. 
 
Hvad betyder ordene omkring cirklen? Der står otte ord rundt om cirklen. Disse ord 
beskriver egenskaberne for personer med forskellige DiSC-stile. Prioriteterne er de primære 
områder, hvor en person fokuserer sin energi.  
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Hvordan kan jeg se, hvilke prioriteter jeg har? Farvemarkeringen i Everything DiSC-kortet 
fremhæver personens prioriteter. Alle har mindst tre prioriteter – dvs. de ord, der er tættest 
på personens punkt. Nogle kan have en eller to ekstra prioriteter. 
 

 
 
 
Findes der faciliteringsmateriale?  
Ja. Everything DiSC Workplace-faciliteringsmaterialet kommer snart! Det omfatter tre 
dybdegående moduler med spændende aktiviteter og video. Faciliteringsmaterialet kan 
tilpasses og vil også omfatte en instruktørvejledning, PowerPoint® med integreret video, 
handouts til deltagerne, skabeloner og billeder, eksempelprofiler og rapporter samt 
onlineressourcer og forskningsresultater. 
 
Er Everything DiSC Workplace valideret på dansk? Ja, der er foretaget validering. 
Kommende Everything DiSC-profiler valideres også på dansk, inden de publiceres. 
 
Publiceres der en forskningsrapport samtidig med produktet? Ja, der vil blive publiceret en 
omfattende forskningsrapport. (Rapporten vil være på engelsk). 
 
 
 


