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Oversikt over  
Handouts

Personfaktormodell Fasilitatormanual  Del 3

1. oppdagelse Forstå persolog® Personfaktormodell

 Atferdsbeskrivelser

 Å forstå kombinasjoner av D, I, S og K (1 til 3)

 Sammenligne faktorer

 Verdsette andre

2. oppdagelse Tilpasning til omgivelser i stadig forandring

Handout 2.1 Styre personligheten gjennom intensjoner

Handout 2.2 Personlig Intendo-guide: Styre atferd

 Mål: Øke personlighetsfaktor D

 Mål: Redusere personlighetsfaktor D

 Mål: Øke personlighetsfaktor I

 Mål: Redusere personlighetsfaktor I

 Mål: Øke personlighetsfaktor S

 Mål: Redusere personlighetsfaktor S

 Mål: Øke personlighetsfaktor K

 Mål: Redusere personlighetsfaktor K

3. oppdagelse Bruke “gi-mening”-systemet

Handout 3.1 Utsagn om overbevisninger (1 til 2)

Handout 3.2 Overbevisninger

4. oppdagelse Utvikling av strategier for å lykkes

Handout 4.1 Generell D-, I-, S- og K-tolkning (1 til 4)

Handout 4.2 Konfliktnett (1 to 2)

5. oppdagelse Redusere stressnivået ditt

Handout 5.1 Stressrelatert atferd (1 til 2)

Handout 5.2 Forsterkning for forandring

Handout 5.3 Erkjenne behovet for andre

6. oppdagelse Utføre arbeid som passer din personlighet

Handout 6.1 Foreta prioriteringer: eksempel

Handout 6.2 Foreta prioriteringer (1 til 2)

Handout 6.3 Bestemme strategier

7. oppdagelse Deltakelse i selvstyrte grupper

Handout 7.1 Oppgavetilnærming
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Atferdsbeskrivelser 1. oppdagelse 1.1

Instruksjon: Finn den personlighetsfaktoren (D, I, S og K) i hvert av eksemplene som peker seg 
mest ut.

Personlighets-
faktor

Atferdsbeskrivelse

Harald N. er en viljesterk og direkte person som stoler på sine egne evner. Mens han misliker 
detaljarbeid sterkt, er han raskt ute med å ta på seg utfordrende oppgaver, som kan kreve at han 
må utsette seg for risiko. Han er ikke veldig selskapelig og tar sjelden på seg roller hvor han må 
være veldig sosial. Lederstilen hans er autokratisk; han gir direkte ordre og forventer at folk hører 
på ideene hans. Folk synes at Harald er kontrollerende, men de innrømmer at han viser styrke og 
stor energi.

Robert B. har evnen å arbeide godt med alle. Han planlegger nøye sin arbeidsmengde, slik 
at han alltid kan jobbe i kontrollerte omgivelser. Når han først har etablert et arbeidsmønster, 
vil han holde jevnt tempo. Han uttrykker bekymring når rykter begynner å sirkulere angående 
forandringer på arbeidsplassen. Nylig ble han oppbrakt, da det var snakk om å implementere en 
helt ny arbeidsprosedyre for avdelingen. Selv om andre erter ham for at han tar vare på utdaterte 
dokumenter, vil han være helt sikker på at ting er i orden.

Janne R. liker å være der det er folk, og andre tiltrekkes av henne. Selv om hun ikke er blitt tildelt 
den formelle lederrollen, blir hun gjerne gruppens uformelle leder. Hun er lett å snakke med 
og er ekstremt populær. Selv om hun har en demokratisk lederstil, kan hun være uavhengig nok 
til å nekte å gjøre ting som tar vekk moroa. Av og til vil Janne havne i situasjoner hvor hun har 
sagt “ja” til å gjøre ting hun egentlig ikke liker. Da vil hun prøve å få andre til å hjelpe seg. Når hun 
leder andre, har hun vanskeligheter med å disiplinere skravlebøttene.

Kathtrine W. er samvittighetsfull. Hun foretrekker kvalitet fremfor kvantitet, og er derfor bevisst 
på at oppgaver skal fullføres. Hun kan sitte ved pulten sin i lange tider og gjøre detaljarbeid uten 
å kjede seg. Selv om hun har bestemte meninger om hvordan en oppgave bør løses, vil hun vite 
akkurat hva som er forventet, hvordan sluttresultatet skal se ut, og når det må være ferdig. Andre 
ser på Kathtrine som en flisespikker som må ha ting helt riktig. Kathrine har egentlig lyst til å klage 
på andres slurvete arbeid, men vegrer seg for å skake opp andre, så hun holder som regel ting 
for seg selv.
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Spørsmål:

a. Hva er Bentes atferdstendenser?

Primær atferdstendens?   D I S K Primært siffer?  1 2 3 4

Sekundær atferdstendens?   D I S K Sekundært siffer?  1 2 3 4

b. Hva er Bentes inngangstall?

Atferdsbeskrivelse
Bente K. får ofte i oppdrag å sikre at standarder blir etterlevd av henne selv og av andre. Så lenge 
ting går glatt, og kvaliteten blir ivaretatt, ligger hun lavt i terrenget og blander seg opp i lite, men 
om noen prøver å bortforklare slett arbeid, kan hun bryte ut og bruke krefter. Noen personer blir 
satt ut av tempoet hennes og av at hun utøver så mye press for å få umiddelbare resultater.

Hvilke nøkler hjalp deg å identifisere hennes atferdstendenser?

c. Primær

d. Sekundær

Å forstå kombinasjoner av D, I, S og K – 1 1. oppdagelse 1.2

Instruksjon: Sett ring om den passende atferden (D, I, S og K) for hver av personene under.
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Spørsmål:

a. Hva er Alberts atferdstendenser?

Primær atferdstendens?   D I S K Primært siffer? 1 2 3 4

Sekundær atferdstendens?  D I S K Sekundært siffer? 1 2 3 4

b. Hva er Alberts inngangstall?

Atferdsbeskrivelse
Albert G. er full av ideer og uttrykker dem entusiastisk til de som vil høre på. Han er ofte pratsom, 
og noen ser på ham som en som prater mye, men gjør lite. Men når han virkelig vil satse, kan 
han løsrive seg fra andre og forfølge ideene sine. Han kan vente til siste frist, men han vil gjen-
nomføre planene sine på egen hånd om nødvendig.

Å forstå kombinasjoner av D, I, S og K – 2 1. oppdagelse 1.2

Instruksjon: Sett ring om den passende atferden (D, I, S og K) for hver av personene under.

Hvilke nøkler hjalp deg å identifisere Alberts atferdstendenser?

c. Primær

d. Sekundær
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b. Hvem kan Wenche samarbeide godt med?

Instruksjon: To eksempler til – alle 4 atferdstendensene

Adferdsbeskrivelse
Wenche H. er en person som fascinerer de fleste med sin varme, sympati og forståelse. Medar-
beidere oppsøker henne fordi hun er optimistisk og villig uttrykker det hun føler. Selv om hun har 
en tendens til å “gå rundt grøten” når det kommer til å gi ordre, vil hun la folk få vite at ting skal 
bli gjort riktig. Et kjent utsagn er: “Det er viktig å dobbeltsjekke for å sikre nøyaktighet.” Fordi hun 
er godt likt, gjør folk som hun sier og klager ikke.

Valgfritt: For å få ytterlige informasjon om denne personen, se på side 36 i Person Faktor Profil.

Spørsmål:

a. Hva er Wenches atferdstendenser?

Finnes det en primær atferdstendens? Første siffer i inngangstallet? 

Finnes det en sekundær atferdstendens? Andre siffer i inngangstallet?

Finnes det en tredje atferdstendens? Tredje siffer i inngangstallet?

Hvilke nøkkelord hjalp deg å identifisere atferdstendensene hennes? 
Er dette et eksempel på en allsidig atferd?

Å forstå kombinasjoner av D, I, S og K – 3 1. oppdagelse 1.2



© 2006. © 2017. John G. Geier, Ph.D.; Dorothy E. Downey, M.S. © 2006. © 2017. persolog GmbH. Alle rettigheter forbeholdes.

Atferdsdimensjon Dominant Innflytelsesrik Stabil Kvalitetssøkende

Bokstav-/ 
sifferreferanse

D/1 I/2 S/3 K/4

Primær Funksjon Dirigerende Interaktiv Støttende Korrigerende

Grunnleggende 
frykt

Å bli overvunnet Å bli avvist Å være alene Å bli kritisert

Grunnleggende 
ønske

Å være uavhengig Å være akseptert Å ha sikkerhet Å ha rett

Utøver innflytelse 
på andre ved å

Være direkte Være optimistisk Være samarbeidsvillig Være presis

Blir overtalt av 
folk som er

Effektive og får 
resultater

Ekspressive og får 
godkjennelser

Oppmerksomme og 
utvikler forhold

Kalkulerende og 
utvikler systemer

Personlige verdier
Makt og 

konkurranse

Anerkjennelse 
og kontakt med 

omverdenen

Vennskap og 
stabilitet

Verdsettelse og 
kunnskap

Stiller spørsmål 
som 

Hva er utfallet?
Hvem tror det 

samme som jeg?

Hvordan kan 
denne planen 
gjennomføres?

Hvorfor er dette 
et svar?

Strategier til økt 
effektivitet

Vise sensitivitet Følge opp Si “nei” Ta avgjørelser

Utøver lederskap 
ved hjelp av

Selvsikkerhet 
“La det skje nå!”

Inspirasjon 
“Vi kommer til å 

klare det!”

Eksempel 
“Her er oppskriften 
på hvordan du skal 

gjøre det.”

Problemløsning 
“Et steg av gangen.”

Sammenligne faktorer 1. oppdagelse 1.3
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Noter de kvalitetene du verdsetter høyest ved hver personlighetsfaktor på linjene under:

Hva verdsetter du høyest ved den dominante personlighetsfaktoren?

Hva verdsetter du høyest ved den innflytelsesrike personlighetsfaktoren?

Hva verdsetter du høyest ved den stabile personlighetsfaktoren?

Hva verdsetter du høyest ved den kvalitetssøkende personlighetsfaktoren?

Verdsette andre 1. oppdagelse 1.4
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Skape nytt
Jeg har til hensikt å forvandle min utilfredshet til positive ideer – 
for å skape noe nytt

Øke D 

Øke K 

Komme overens
Jeg har til hensikt å gjøre andre glade og tilfredse – for å bli 
godtatt.

Øke S 

Øke K

Ha handlefrihet
Jeg har til hensikt å utvikle forskjelle nye interesser – for å gjøre 
det jeg har lyst til.

Øke I 

Redusere S

Ta sjanser
Jeg har til hensikt å overskride de grensene som hemmer andre – 
for å ta sjanser.

Øke D 

Redusere S

Anvende fakta og 
kjennsgjerninger

Jeg har til hensikt å utforske – for å komme til bunns i tingene.
Øke K 

Redusere I

Ha styring
Jeg har til hensikt å utøve kontroll og myndighet – for å kunne 
ta kommandoen.

Øke D 

Redusere K

Utvikle harmoni
Jeg har til hensikt å dele ideer og følelser med andre – for å 
finne balanse.

Øke S 

Øke I

More seg
Jeg har til hensikt å oppsøke underholdning og fornøyelse – 
for å slappe av og nyte.

Øke I 

Redusere K

Gå forsiktig fram
Jeg har til hensikt å unngå farer og skade – for å kunne gå den 
riktige veien.

Øke K

Redusere D

Ha suksess
Jeg har til hensikt å bli belønnet for min innsats – for å kunne 
nyte suksessen.

Øke I

Øke S

Øke D

Styre personligheten gjennom intensjoner 2. oppdagelse 2.1
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Instruksjon: “  Velg en intensjon/tanke og lag et eksempel som vil fremkalle emosjoner som vil gi energi til 
handlingene dine. Praktiser intensjonen flere dager.”

 Mål: Øke personlighetsfaktor D

Intensjon: Eksempel:

1. Gjøre noe jeg liker. 1.  Åpne en ny konto.

2. Handle når jeg har fått nok. 2. 

3. Bryte med tradisjon. 3. 

4. Innrømme at jeg vil ha og trenger ting fra andre. 4. 

5. Vise vilje til å vinne. 5. 

6. Kaste noe jeg ikke vil ha. 6. 

7. Ta selvstendige avgjørelser. 7. 

8. Forandre noens regler. 8. 

9. Skille lag med pessimisten. 9. 

10. Se for meg noe og skape det. 10. 

11. Kjempe meg ut av et sted jeg ikke ønsker å være. 11. 

12. Bevise at jeg ikke er for svak; ta små trinnvise skritt. 12. 

Personlig Intendo-guide: Styre “D” 2. oppdagelse 2.2

Organisere adferd
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 Mål: Redusere personlighetsfaktor D

Intensjon: Eksempel:   

1. Mingle med en gruppe. 1.

2. Erkjenne behovet for andre. 2. 

3. Vente tålmodig. 3. 

4. Slappe av når en oppgave er utført. 4. 

5. Be om tilgivelse når jeg har såret noen. 5. 

6. Kritisere en idé eller handling. 6. 

7.  Justere tempoet mitt, slik at jeg kan gå sammen 
med andre.

7. 

8. Lytte til en behagelig lyd. 8. 

9.  Fullføre en oppgave som jeg vanligvis delegerer 
vekk.

9. 

10. Sette sammen personer med forskjellige behov. 10. 

11. Nøye kalkulere risiko. 11. 

12. Involvere andre i en beslutning. 12. 

Personlig Intendo-guide: Styre “D” 2. oppdagelse 2.2
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 Mål: Øke personlighetsfaktor I

Intensjon: Eksempel:

1. Le hjertelig og selvsikkert. 1.

2. Snakke om mine egne interesser. 2. 

3. Vise min morsomme side. 3. 

4. Se på den lyse siden av saker. 4. 

5. Forhøre meg og andres interesser. 5. 

6. Presse på for å få den prisen jeg vil ha. 6. 

7. Styre min egen tid – vise fleksibilitet. 7. 

8.  Kvitte meg med de gamle metodene til fordel 
for de nye.

8. 

9.  Kommunisere spennende ideer som kommer 
både meg selv og andre til gode.

9. 

10. Gjøre det lett for andre å like meg. 10. 

11.  Vurdere meg selv som like god i forhold til 
oppgaveløsningen.

11. 

12. Bruke et uttrykksfullt og dynamisk språk. 12. 

Personlig Intendo-guide: Styre “I” 2. oppdagelse 2.2



© 2006. © 2017. John G. Geier, Ph.D.; Dorothy E. Downey, M.S. © 2006. © 2017. persolog GmbH. Alle rettigheter forbeholdes.

 Mål: Redusere personlighetsfaktor I

Intensjon: Eksempel:

1. Bruke litt tid alene. 1.

2. Spare noe. 2. 

3. Overveie andres løfter. 3. 

4. Tale direkte. 4. 

5.  Insistere på at arbeidet blir vurdert etter høye 
standarder.

5. 

6.  Oppføre meg tilbakeholdende i selskap med 
reserverte folk.

6. 

7. Utvikle fortrolige relasjoner. 7. 

8. Prioritere og sette deadlines. 8. 

9. Velge partnere og venner med omhu. 9. 

10.  Slutte med poengløs atferd; 
finne mening i aktivitetene.

10. 

11. Realistisk vurdere andres arbeid. 11. 

12. Erkjenne farer og være klar. 12. 

Personlig Intendo-guide: Styre “I” 2. oppdagelse 2.2
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 Mål: Øke personlighetsfaktor S

Intensjon: Eksempel:

1. Fullføre en oppgave. 1.

2. Inngå kompromisser. 2. 

3. Være sensitiv overfor andres følelser. 3. 

4. Tenke meg om før jeg treffer en beslutning. 4. 

5.  Identifisere meg med en gruppe. 5. 

6.  Gjøre meg avhengig av andres styrker. 6. 

7. Gjøre det andre ikke liker å gjøre. 7. 

8. Bry meg om noen. 8. 

9. Akseptere ekte anerkjennelse. 9. 

10.  Vise lojalitet. 10. 

11. Stole på autoritetspersoner. 11. 

12. Undersøke fakta. 12. 

Personlig Intendo-guide: Styre “S” 2. oppdagelse 2.2



© 2006. © 2017. John G. Geier, Ph.D.; Dorothy E. Downey, M.S. © 2006. © 2017. persolog GmbH. Alle rettigheter forbeholdes.

 Mål: Redusere personlighetsfaktor S

Intensjon: Eksempel:

1. Ikke bekymre meg. 1.

2.  Nekte å bli eid. 2. 

3. Tillate andre å fullføre oppgaven. 3. 

4. Oppdage at jeg er unik. 4. 

5. Ta ledelsen. 5. 

6. Løsrive meg fra gruppens normer. 6. 

7.  Legge merke til forskjellen mellom meg selv 
og andre.

7. 

8. Lage en plan og hjelpe folk til å følge den. 8. 

9. Være stolt av meg selv. 9. 

10.  Insistere på å få min vilje. 10. 

11. Underholde folk fordi jeg har lyst. 11. 

12. Lære å si nei. 12. 

Personlig Intendo-guide: Styre “S” 2. oppdagelse 2.2
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 Mål: Øke personlighetsfaktor K

Intensjon: Eksempel:

1. Utvikle harmoni med andre. 1.

2. Bruke fakta for å støtte opp under en konklusjon. 2. 

3. Gjøre en fornuftig og oppriktig sammenlikning. 3. 

4. Tilpasse meg til nye måter å gjøre ting på. 4. 

5.  Unngå vanskeligheter og forbli der jeg er. 5. 

6.  Sette noe til side fordi det er farlig. 6. 

7. Motta forpliktende garantier. 7. 

8. Oppfordre andre til å gjøre ting riktig. 8. 

9. Rapportere en alvorlig mangel ved en gjenstand. 9. 

10.  Stå fast ved et prinsipp. 10. 

11. Innrette meg under normer og regler. 11. 

12. Være sensitiv overfor andre. 12. 

Personlig Intendo-guide: Styre “K” 2. oppdagelse 2.2
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 Mål: Redusere personlighetsfaktor K

Intensjon: Eksempel:

1. Stå for en upopulær mening. 1.

2. Stå for en upopulær mening. 2. 

3. Frigjøre meg selv fra detaljarbeid. 3. 

4. Akseptere kritikk. 4. 

5.  Ignorere de som sier: “det er umulig.” 5. 

6.  Utvikle mange nye og varierte aktiviteter. 6. 

7. Ta kontroll over egen tid. 7. 

8.  Akseptere noen som har helt andre synspunkter. 8. 

9. Angi mitt eget tempo og holde meg til det. 9. 

10.  Sette mine egne personlige standarder. 10. 

11. Trekke tilbake støtten til en dårlig leder. 11. 

12. Sette spørsmålstegn ved egen selvtilfredshet. 12. 

Personlig Intendo-guide: Styre “K” 2. oppdagelse 2.2
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Instruksjon:  Besvar spørsmålet: “I hvilken grad beskriver disse overbevisningene meg selv under press?” 
for hvert av utsagnene under.

Svært 
sjelden

Sjelden Av og 
til

Ofte Svært 
ofte

  1. Være presis og nøyaktig.
 1 2 3 4 5

  2.  Involvere andre; bruke et meglende språk.
 1 2 3 4 5

  3.  Spissformulere; utfordre andres tankegang.
 1 2 3 4 5

  4.  Reagere raskt på forandring; delegere oppgaver.
1 2 3 4 5

  5. Utvise forsiktighet.
1 2 3 4 5

  6.  Gi ros; berolige følelser. 
2 3 4 5

  7.  Handle uavhengig; fungere uten tett overvåking.
1 2 3 4 5

  8. Akseptere at andre gir meg retning. 
2 3 4 5

  9.  Prøve hardere; fokusere på detaljer. 
2 3 4 5

10.  Skape entusiasme; bruke humor.
1 2 3 4 5

11.  Innta upopulære stillinger i en sak; opprettholde 
sannhet og rettferdighet. 1 2 3 4 5

12.  Bruke tilgjengelige ressurser; gi etter for sterkt 
lederskap. 1 2 3 4 5

13.  Ta fornuftige stillinger til en sak; etterfølge høye 
personlige standarder. 1 2 3 4 5

14.  Identifisere kompetente folk; dobbeltsjekke andres 
meninger. 1 2 3 4 5

Utsagn om overbevisninger 3. oppdagelse 3.1
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Svært 
sjelden

Sjelden Av og 
til

Ofte Svært 
ofte

15. Finne et komfortnivå; forbli rolig.
 1 2 3 4 5

16. Fullføre oppgaver.
 1 2 3 4 5

17. Tenke logisk; nøye vokte ordene mine.
 1 2 3 4 5

18. Ta ledelse; ville ha det siste ordet.
1 2 3 4 5

19. Prøve noe annet; forandre taktikk.
1 2 3 4 5

20. Veie pro & kontra.
1 2 3 4 5

21. Holde mange prosjekter gående; handle impulsivt.
1 2 3 4 5

22.  Overvåke regler; hjelpe andre til å se feil i sine 
fremgangsmåter. 1 2 3 4 5

23. Jobbe alene; bruke stillhet til å utrykke utilfredshet.
1 2 3 4 5

24. Få umiddelbare resultater; avfeie opposisjon.
1 2 3 4 5

25. Støtte andre; legge vekt på lojalitet.
1 2 3 4 5

26. Handle forsiktig.
1 2 3 4 5

27.  Oppsøke belønninger og sikkerhet; søke klart 
definerte ansvarsområder. 1 2 3 4 5

28. Gi retning; handle raskt for å få mer makt.
1 2 3 4 5

Utsagn om overbevisninger 3. oppdagelse 3.1
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Ofte og veldig ofte Vil du forandre på det? 
     Ja        Nei

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

Skriv ned overbevisningene som ofte kommer til uttrykk

Overbevisninger 3. oppdagelse 3.2
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Noter de overbevisningene som ikke kommer så ofte til uttrykk, og som du skulle ønske kom til uttrykk mer regelmessig.

Overbevisninger 3. oppdagelse 3.2
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ominant

Deg selv Andre

Beskrivelse 
(Hvem de er)

Fra eget ståsted:

  Leter etter løsningene på problemer

  Får umiddelbare resultater

  Overvinner motforestillinger

   Trapper opp engasjement ved 
konkurranse

  Viser utålmodighet

  Tar ledelsen

  Gir ordre

Fra andres ståsted:

  Forandrer omstendighetene

  Forårsaker vanskeligheter

  Bruker mennesker

  Svarer ved å stille spørsmål

  Bruker informasjon til å kontrollere

  Tar sjanser

  Gir et sterkt lederskap

Motivasjon 
(Hva de ønsker for seg 
selv og andre)

Motivert når han/hun blir gitt:

  Uavhengighet til å handle

  Makt og autoritet

  Et vidt område å jobbe innenfor

  Kreative eventyrsoppgaver

  Frihet fra streng overvåking

  Prestisje og utfordringer

  Muligheter for forfremmelse

Motivert av folk som:

  Uttrykker seg selvsikkert

  Gjør spreke forsøk

  Gir og tar

  Gir direkte svar

  Aksepterer kritikk

  Søker nye utfordringer

  Jobber på egen hånd

Resept 
(Hva de trenger fra seg 
selv og fra andre)

Kan øke effektiviteten ved å:

  Identifisere seg med gruppen

  Vise evne til empati og forståelse

  Tale sensitivt

  Lytte til andre uten å avbryte

  Innordne seg under normer og regler

   Akseptere større ansvarsområder

  Nøye sjekke arbeidet

Trenger andre som:

  Samler data

  Tolker informasjon

  Stabiliserer miljøet

  Vurderer arbeidsprosedyrer

  Oppmuntrer til teamarbeid

  Utviser forsiktighet

  Veier pro & kontra

Generell D-, I-, S- og K-tolkning 4. oppdagelse 4.1
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Deg selv Andre

Beskrivelse 
(Hvem de er)

Fra eget ståsted:

  Bruker taktfull kommunikasjon

  Overtaler andre

  Løser opp spente stemninger ved 
hjelp av humor

  Skaper entusiasme

  Tar kontakt med folk

  Aksepterer ulike meninger

  Reagerer umiddelbart

Fra andres ståsted:

  Promoterer det som er best for seg selv

  Bruker ytre opptredener

  Fremstår irritabel

  Forventer belønninger

  Strekker seg mer enn de kan klare

  Forenkler svarene

  Ønsker å hjelpe folk

Motivasjon 
(Hva de ønsker for seg 
selv og andre)

Motivert når han/hun blir gitt:

   Verdsettelse og positive forsterkninger

  Nye åpninger og bedre muligheter

  Ytringsfrihet

  Muligheter for å lære bort og instruere 
roller

  Forbindelser med høytstående

  Muligheter for å vise frem talenter og 
ferdigheter

Motivert av folk som:

  Åpent uttrykker sine meninger

  Viser en godhjertet, optimistisk side

  Utstråler personlig varme

  Lett utfører og ber om tjenester

  Virker avbalanserte og selvsikre

  Omgår restriksjoner

  Villig promoterer for samarbeid

Resept 
(Hva de trenger fra seg 
selv og fra andre)

Kan øke effektiviteten ved å:

  Overholde tidsfrister

  Skaffe kritikk til hendelser og ideer

   Sette spørsmålstegn ved unnskyldnin-
ger for slett arbeid

   Bruke fakta som basis for argumenter

  Være objektiv i det å ta beslutninger

  Oppsøke meningsfulle relasjoner

   Være realistisk i forhold til hva de kan 
gjøre

Trenger andre som:

  Legger frem strenge standarder

  Utfører rutinearbeid

  Vier oppmerksomhet til det å 
organisere

  Legger vekt på systematiske prosedyrer

  Påtar seg ansvar og følger opp

  Møter krav med klare og konsise svar

  Bruker fornuften; legger til praktiske 
evner

nnflytelsesrik

Generell D-, I-, S- og K-tolkning 4. oppdagelse 4.1
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Deg selv Andre

Beskrivelse 
(Hvem de er)

Fra eget ståsted:

  Utvikler enighet med andre

  Forventer sikkerhet

  Forholder meg rolig og samlet

  Bygger en styrkereserve

  Vier oppmerksomhet til detaljer

  Viser lojalitet

  Blir eller sitter på en plass

  Demonstrerer tålmodighet

Fra andres ståsted:

  Oppfyller forpliktelser

  Ivrer for å tilfredsstille

  Stoler på andres styrker

  Unngår å kjempe for å oppnå makt

  Viser mistenksomhet tidlig i et forhold

  Viser bekymring for det uventede

  Påtar seg en triviell, deltakende rolle

Motivasjon 
(Hva de ønsker for seg 
selv og andre)

Motivert når han/hun blir gitt:

   Tid til å oppnå metodiske resultater

  Forklaring til forandringer i prosedyrer

  Muligheter til å planlegge langs 
strukturerte linjer

  Oppriktig anerkjennelse

  Identifikasjon med et team eller en 
gruppe

  Anerkjennelse for fullførte oppgaver

  Sikkerhet over lang tid

Motivert av folk som:

   Krever respekt; holder fast ved sine 
overbevisninger

  Følger tradisjonelle prosedyrer

  Er samvittighetsfulle, prinsippfaste og 
konsekvente

   Erkjenner urolige følelser

   Oppsøker hjelp for å få til et samarbeid

  Går direkte til sakens kjerne

   Angriper ideer heller enn personene 
som uttrykker dem

Resept 
(Hva de trenger fra seg 
selv og fra andre)

Kan øke effektiviteten ved å:

  Akseptere nødvendige forandringer

  Disiplinere uansvarlige personer

  Sette realistiske mål

   Beholde oversikten selv under press

  Utvikle kreativitet

  Arbeide med en mangfoldig gruppe

  Åpent uttrykke overbevisninger 

Trenger andre som:

  Viser nysgjerrighet overfor nye, varierte 
interesser

  Aksepterer store, viktige ansvarsområder

  Delegerer arbeid til andre

  Er fleksible i arbeidsprosedyrene

  Drar tempoet opp

  Legger press på andre

   Mottar anerkjennelse gjennom 
muntlige ferdigheter

tabil

Generell D-, I-, S- og K-tolkning 4. oppdagelse 4.1
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valitetssøkende

Generell D-, I-, S- og K-tolkning 4. oppdagelse 4.1

Deg selv Andre

Beskrivelse 
(Hvem de er)

Fra eget ståsted:

  Innretter seg under normer og regler

  Er diplomatisk og taktfull

  Sjekker nøyaktighet

  Overveier hvorvidt handlinger bidrar 
til å nå fastsatte mål

  Legger vekt på systematiske prosedyrer

  Skaper orden og forbedrede systemer

  Uttrykker bekymring for praktiske 
detaljer

Fra andres ståsted:

  Bruker fremstillinger av fakta som 
utfordringer

  Tar på seg en undersøkende rolle

  Kommuniserer høye standarder

  Kritiserer prestasjoner

  Bagatelliserer følelsesmessige 
reaksjoner

  Setter folk i forsvarsposisjon

  Innordner seg under autoritet

Motivasjon 
(Hva de ønsker for seg 
selv og andre)

Motivert når han/hun blir gitt:

   Muligheter til å finne årsaken til 
problemer

  Oppgaven med å formulere mål

  Ekspertrollen i en langtrekkende 
planlegging

  Oppmuntring

  Et skjermet miljø

  Muligheten til å gjenopprette orden

  Svar rundt tvilsomme oppgaver  

Motivert av folk som:

  Ivaretar en stabil kurs
  Tenker praktisk rundt kostnader og 
arbeidsmåter

  Viser tilbakeholdenhet; tilbyr menings-
fulle fakta

  Resonnerer klart og konsist
  Har evne til å planlegge
  Kontrollerer tiden sin og prestasjonene 
sine

  Avviser beskyldninger om uskyldige 
feil

Resept 
(Hva de trenger fra seg 
selv og fra andre)

Kan øke effektiviteten ved å:

  Utvikle nye bekjentskaper

  Få nye og varierte erfaringer

  Bevise at de har en eksperimente-
ringsånd

   Ta kommando i situasjoner

  Ha utbrudd av konstruktiv energi

   Ønske å holde seg et par skritt foran 
andre

Trenger andre som:

  Stimulerer folk til handling

  Utvikler andres lederevner

  Krever respekt for evnene sine

  Tar raske avgjørelser

  Konfronterer andre

  Kjemper mot oddsene

  Stiller spørsmålstegn og trekker ut 
alternativer

1 2

3 4

5 6
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Oppsummering:

De fleste av oss har en eller to konfliktstiler, som er naturlige utvidelser av våre personligheter. Den problemløsende stilen 
blir sett på som den mest ideelle.

Stilen som passer best er situasjonsavhengig. F.eks. kan den tilbaketrekkende stilen være veldig effektiv i det å “kjøle ned” 
en emosjonell situasjon, mens den i en annen situasjon bare kan bidra til at problemet blir unngått. 

Det å lære å fungere i andre konfliktstiler øker evnen din til å kreativt omgås konflikter. De kan bli beskrevet på denne 
måten:

Høy viktighet

Tilpassende stil

Lav viktighet Høy viktighet

Problemløsende stil

Kompromissøkende stil

Aggressiv stilTilbaketrekkende stil

P E R S O N l I G E  M Å l

R
E

l
A

S
J

O
N

E
R

Konfliktnett 1 4. oppdagelse 4.2
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1. Aggressiv stil:   

Det å nå personlige mål har større prioritet enn å ivareta personlige relasjoner. Personer som har 
denne stilen overmanner ofte motstanderne sine ved å ha en aggressiv konfronterende atferd. 
De ser ofte på konflikter som konkurransespill, og nyter dem så lenge de vinner.

2. Tilbaketrekkende stil:  

Ønsket er å unngå konflikter for enhver pris. Personer som har denne stilen føler at ingenting er  
verdt bryet med en krangel. Når de møter uenighet, trekker de seg ofte tilbake, både fysisk og 
psykisk.

3. Tilpassende stil:  

Ønsket om å ikke ødelegge relasjoner er høyt og behovet for å nå personlige mål er lavt. Perso-
ner som har denne stilen har en tendens til å jevne ut uenigheter. De gir seg ofte for å bevare 
freden. 

4. Kompromissøkende stil:  

Fokuset er på å nå mål og ivareta relasjoner. Personer som har denne stilen prøver ofte å lage en 
avtale og forhandle frem et kompromiss.

5. Problemløsende stil:  

Forpliktelsen står i forhold til mål og til å utvikle relasjoner. Personer som har denne stilen har 
en tendens til å lete etter løsninger som alle kan høste fordeler fra. De ser på konflikter som en 
naturlig del av menneskelig erfaring og mener at de må løses gjennom samarbeid.

Konfliktnett 1 4. oppdagelse 4.2
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Instruksjoner: 1. Se på stressfaktorene i første kolonne.

 2.   Sett en ring rundt den atferdsfaktoren (D, I, S og K) som mest sannsynlig vil føle seg truet av 
stressfaktoren.

Stressfaktor Atferdsfaktor

1.  Tap av kontroll over maktbase 
Når folk føler seg på topp, truer forandring dem med tap av kontroll over deres maktbase.

 D I S K

2.   Kompetansen er truet 
Folk vet at de kan gjøre det de alltid har gjort. Forandring betyr at de må mestre nye 
ferdigheter og de er redd for at resultatetet vil være dårligere standard.  D I S K

3.  Overraskelse i å måtte forandre seg selv 
Noen mennesker liker nye ting og til og med forandring i seg selv, men har ikke lyst til å 
forandre seg selv personlig.  D I S K

4.  Usikkerhet 
Forutsigbarhet skaper velvære for mange folk. Forandring skaper usikkerhet, noe noen 
personer synes er truende.  D I S K

Stressrelatert atferd 1 5. oppdagelse 5.1
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Stressfaktor Atferdsfaktor

5.  Nye arbeidsmetoder 
Nye metoder betyr vanligvis mer arbeid, i det minste i begynnelsen. Noen personer blir 
plaget av at de ikke kan snakke, være med andre og arbeide i et behagelig tempo.

 D I S K

6.  Snøballeffekt 
Folk har en tendens til å frykte hverandre i tider med forandring; det er en økt mistenksom-
het nedover. Folk vil ikke ta ordre og vil bekjempe forsøk på å gjøre dem til del av et team.  D I S K

7.  Justering til et system 
Folk er redde for å justere seg til et system som eliminerer deres uavhengighet.

 D I S K

8.  Vaner 
Noen mennesker har gode arbeidsvaner som krever lite tenking og øker effektiviteten deres. 
Forandringer som krever at de forandrer sine arbeidsmetoder er vanskelige.  D I S K

9.  Gjenkjennelighet 
Jo bedre noen personer kjenner ting, dess bedre liker de dem. For dem vil ugjenkjennelig-
het resultere i lavkvalitetsarbeid.  D I S K

Stressrelatert atferd 2 5. oppdagelse 5.1
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Instruksjoner: 1.  Sjekk din læring i forhold til forandring og det påfølgende stresset som er reflektert i Graf I og Graf II 
(hhv proaktive og reaktive grafer).

 2.  Svar på utsagnene under ved å sette ring rundt det riktige verbet (redusere eller øke) i kolonnen: 
retning av forandring.   

Betingelser for forandring i Graf I, 
den proaktive grafen

Retning av 
forandring

Atferden som skal 
bli styrt

1. Maria føler behovet for å bli mer deltakende til tross 
for hennes overbevisning om at folk foretrekker å bli 
fortalt hva de skal gjøre.

Redusere 
eller 
Øke

Personlighetsfaktor

D

2. Adam har et behov for å være alene og for krea-
tivitet, men må nå forklare ideene sine og utøve 
innflytelse på folk for å få dem til å akseptere nye 
kurser for handling.

Redusere 
eller 
Øke

Personlighetsfaktor

I

3. Kristine verdsetter kontakt med andre og frihet fra 
kontroll og detaljer. Hun har imidlertid klaget over 
mangelen på kvalitetskontroller på produkter som 
selges til kunder. Som et resultat har hun blitt plas-
sert i ledelsen for en kvalitetskontroll.

Redusere 
eller 
Øke

Personlighetsfaktor

S

4. David har ingen å delegere noe av arbeidet til, som 
straks må bli gjort ferdig. Det kommer til å bli et 
tidkrevende prosjekt som kommer til å vare over 
flere uker.

Redusere 
eller 
Øke

Personlighetsfaktor

K

Forsterkning for forandring 5. oppdagelse 5.2
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Instruksjoner: 1.  Se på hver person som er beskrevet i 5.2.

 2.  Fastsett hvilken atferd som ville vært mest gunstig å ha for personer rundt Maria, Adam, Kristine og 
David, med tanke på reduksjon av stresset de kan oppleve i forbindelse med den nye situasjonen.

Person Atferd som trengs hos andre

1. Maria

2. Adam

3. Kristine

4. David

Erkjenne behovet for andre 5. oppdagelse 5.3
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Eksempel

Veldig viktig litt viktig Ikke viktig

Uavhengighet (2) Kreativitet (2) Innflytelse (2)

Hjelpe andre (3) Eventyr (1) Sikkerhet (3)

Utfordringer (1) Ta beslutninger (1) Respekt (4)

Team-arbeid (3) Sosial kontakt (2) Avslappet tempo (3)

Stort press (1) Organisere (3) Bruke ekspertise (4)

Utøve lederskap (1) Synlighet blant folk (2) Presisjonsarbeid (4)

Konkurranse (1) Intellektuell stimuli (4) Behandle utstyr (4)

Instruksjoner: 1.  Se på den ferdig utfylte tabellen: Foreta prioriteringer. Personen har prioritert 21 faktorer i tre kolonner 
som strekker seg fra “veldig viktig” til “ikke viktig”.

 2.  Foreta dine prioriteringer. Se på 6.2, Foreta prioriteringer, og følg instruksjonene på det arket.

Uavhengighet (2)

Kreativitet (2)

Innflytelse (2)

Hjelpe andre (3)

Eventyr (1)

Sikkerhet (3)

Utfordringer (1)

Ta beslutninger (1)

Respekt (4)

Team-arbeid (3)

Sosial kontakt (2)

Avslappet tempo (3)

Stort press (1)

Organisere (3)

Bruke ekspertise (4)

Utøve lederskap (1)

Synlighet blant folk (2)

Presisjonsarbeid (4)

Konkurranse (1)

Intellektuell stimuli (4)

Behandle utstyr (4)

Foreta prioriteringer: eksempel 6. oppdagelse 6.1

Totalsum: 12 
Kolonne: Veldig viktig
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Instruksjoner: 1. Foreta dine prioriteringer.

     I første kolonne kan du liste opp dine syv topp-prioriteringer i en jobbsituasjon, tatt ut fra de 21 
faktorene som ble opplistet i eksempeltabellen på forrige side. Pass på at du tar med de tallene som 
står i parenteser bak.

     I andre kolonne kan du liste opp faktorene av middels prioritet.

      I tredje kolonne kan du liste opp de faktorene som ikke blir gitt prioritet.

Veldig viktig litt viktig Ikke viktig

Totalsum ______

(Kolonne: Veldig viktig)

Foreta dine prioriteringer 6. oppdagelse 6.2
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2. Analyser din prioriteringsliste:

   Se på din ferdigskrevne tabell i 6.2. 

   Tell antall faktorer i den første kolonnen som blir tilfredsstilt i din nåværende jobbsituasjon.

   Sett ring om den raden i tabellen under som inneholder det tallet du kom frem til, og les den tilhørende analysen.

3. Fastsette retningen for din jobbinteresse. 

   Se på den utfylte tabellen i 6.2.

   Skriv ned det tallet som er assosiert med hver prioriteringsfaktor, f.eks. sikkerhet (3). Hvert tall representerer en 
personlighetsfaktor: 1=Dirigerende, 2=Interaktiv, 3=Støttende og 4=Korrigerende.

   Summer tallene i hver av de tre kolonnene.

	   Sett ring om den raden i tabellen under som inneholder tallet du kom frem til og les tolkningen som følger.

Faktorer Analyse

5 til 7 Godt potensial for jobbtilfredshet.

4 Jobbtilfredshet vil avhenge av viktigheten av de faktorene som ikke blir tilfredsstilt.

3 eller mindre Det er på tide å restrukturere stillingen din, bli omplassert eller flytte til et annet sted.

Sum Tolkning

15 eller mindre Indikerer et ønske om en mer aktiv jobb, en med et vidt spekter av interesser.

16 eller mer Indikerer et ønske om en mindre aktiv jobb, en med et spesifikt interessefokus.

Foreta dine prioriteringer 6. oppdagelse 6.2
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Instruksjoner:  List opp dine prioriteringer fra den første kolonnen (og de tilhørende tallene) som mangler i din nåvæ-
rende jobbsituasjon. Hvis du har alle sju, kan du arbeide med prioriteringene fra den andre kolonnen. 
Utarbeid en strategi for å virkeliggjøre hver prioritet. Se eksempel under.

Faktorer Mulige strategier

Eksempel: 
Kreativitet (4)

Eksempel: 
Bruke teknikker som tankekart for å øke mitt 

kreative potensial

Bestemme strategier 6. oppdagelse 6.3
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Gjøre en enkeltinnsats 7     6     5     4     5     6     7 Krysstrene

Ta imot anvisninger 7     6     5     4     5     6     7 Ta initiativ

Søke individuelle belønninger 7     6     5     4     5     6     7
Konsentrere seg om gruppens 

bidrag

Fokus på evaluering av 
mennesker/ting

7     6     5     4     5     6     7 Fokus på løsninger

Konkurrere 7     6     5     4     5     6     7 Samarbeide

Stoppe når målet er nådd 7     6     5     4     5     6     7 Kontinuerlig forbedre

Kreve flere ressurser 7     6     5     4     5     6     7 Arbeide med det man har

Reagere på nødssituasjoner 7     6     5     4     5     6     7 Forebygge nødssituasjoner

Bruke penger på å forbedre kvaliteten 7     6     5     4     5     6     7 
Spare penger ved å forbedre 

kvaliteten

Fremme egeninteresse 7     6     5     4     5     6     7 Alle teller

 
Sum ______

 
______ Sum

Instruksjoner: 1.  Ta stilling til punktene ovenfor (fra “Tilnærming til oppgaver”, side 36 i Person Faktor Profil). 
Sett ring om det tallet på hver rad som best beskriver din nåværende atferd. For eksempel må du 
sette ring om et tall til venstre for 4, hvis du heller tar imot anvisninger enn tar initiativer selv.

 2.  Summer alle tallene fra hver kolonne (hvor 7 er én kolonne, 6 én …) og sett de seks summene på 
bunnen av hver kolonne (ved “Kolonnescore”). Ikke summer midtkolonnen (4).

 3.  Sett en stjerne (*) ved siden av de aktivitetene hvor du har satt ring rundt 6 eller 7.

 4.  Finn Seksjonsscoren ved å legge sammen alle kolonnesummene fra hver seksjon. 
Tenk på mulige årsaker til dine reaksjoner.

Oppgavetilnærming 7. oppdagelse 7.1
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Mål

Deltakerne vil lære å …

…  øke graden din av selverkjennelse gjennom “Bli-kjent-med-prosessen”.

… kommunisere mer effektivt.

… bygge positive arbeidsrelasjoner.

… lære å løse konflikter for å nå dine mål
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Introduksjon

Bruk noen minutter til å svare på følgende spørsmål om en annen deltaker. Når du har gjort dette, vil du bli spurt om 
å introdusere partneren din for de andre deltakerne.

Om partneren din:

Hans eller hennes navn:

Hvilken stilling har han/hun?

Hvilke fellestrekk har du og partneren din?

Hva er unikt ved ham/henne?

Hvorfor deltar han/hun på dette seminaret? Hva forventer han/hun?
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Finn følgende atferdstrekk

Jeg liker vanligvis utfordringer.

Jeg har en tendens til å være overtalende.

Jeg har en tendens til å være avslappet og rolig.

Jeg setter høye standarder for meg selv.

Jeg forteller ting slik de er.

Jeg foretrekker å lytte fremfor å snakke.

Jeg oppfatter meg selv som vennlig og imøtekommende.

Jeg oppfatter meg selv som modig.

Jeg er vanligvis forsiktig.

Jeg oppfatter meg selv som livlig og energisk.

Jeg har en tendens til å være reservert.

Jeg er vanligvis utadvendt.

Jeg er opptatt av detaljer.

Fokuset mitt er vanligvis rettet mot mennesker.

Jeg er opptatt av kvaliteten på arbeidet mitt.

Jeg har en tendens til å gjøre oppgavene i siste liten

Kaosøvelse

Mål
Få så mange signaturer som mulig i løpet av de neste ti minuttene.

Følgende liste beskriver mange vanlige atferdstrekk. Finn andre deltakere som synes at en av de 
opplistede atferdstrekkene beskriver dem. Når du finner noen som passer inn i en av beskrivel-
sene, be den personen om å signere linjen ved siden av den passende beskrivelsen. Du kan ha 
flere signaturer på samme linje.

Atferdstrekk:
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JOHARIS VINDU

Meg

A
ndre

ikke bevisst

ikke bevisstbevisst

bevisst

“Fasade/maske” “Potensial”

“Blindt punkt”“Arena”
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Atferdsdimensjonen “D”

Beskriv mål, grunnleggende behov og motivasjon med egne ord:

Som gruppe, klargjør beskrivelsen av den grunnleggende frykten:

Hovedvekt: du …

  kommuniserer poengtert og kortfattet.

  vil at andre skal godta ditt behov for uavhengighet.

  forventer at regler og forventninger blir klart uttrykt.

  tar initiativ.

  ønsker å vise din kompetanse.

  liker å holde deg til saken.

  viser din uavhengighet.

  liker å unngå å kaste bort tid.

De følgende atferdstendensene kan bli observert:

  Du har en direkte, sjefete og krevende oppførsel.

  Av og til mangler du forståelse og er lite sensitiv.

  Du belønner, straffer og liker å måle resultater fra arbeidet.

  Du utvikler få personlige relasjoner.

“D” synes det er viktig at andre er klare og direkte, og at de 
viser forståelse for hans/hennes resultater.
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Atferdsdimensjonen “I”

Hovedvekt: du …

  vil at dere skal behandle hverandre uformelt.

  elsker å være avslappet og sosial.

   liker å kunne uttrykke tankene og følelsene dine (på en livlig måte).

   liker ikke å føre samtaler for alvorlig.

  er ingen fan av detaljer.

  ønsker at arbeidet ditt skal bli rost i offentligheten.

   elsker å være humoristisk.

De følgende atferdstendensene kan bli observert:

  Du vil overbevise og utøve innflytelse på andre.

  Du vil være i rampelyset.

  Du overvurderer ofte deg selv og andre (er for optimistisk).

  Du overdriver berømmelsen av egne ideer.

  Du blir såret og furten når du blir avvist.

“I” synes det er viktig at andre er vennlige og åpne, og at 
de anerkjenner hans/hennes bidrag.

Beskriv mål, grunnleggende behov og motivasjon med egne ord:

Som gruppe, klargjør beskrivelsen av den grunnleggende frykten:
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Atferdsdimensjonen “S”

Hovedvekt: du …

  foretrekker å handle logisk og systematisk.

  skaper et trygt og pålitelig miljø.

  vil vite hvordan arbeidet bør gjøres.

  setter pris på oppriktig anerkjennelse.

  gjør andres arbeid, hvis de synes det er vanskelig å gjøre det selv.

  trenger informasjon og tid for å bli vant til forandringer.

Følgende atferdstendenser kan bli observert:

  Du er vennlig mot kolleger og overordnede.

  Du liker ikke (overraskende) forandringer.

  Når du befinner deg i en presset situasjon, synes du det er vanskelig 
å foreta prioriteringer.

  Du tilbyr villig din støtte.

“S” synes det er viktig at andre er avslappet, vennlige og 
samarbeidsvillige, og at de viser forståelse.

Beskriv mål, grunnleggende behov og motivasjon med egne ord:

Som gruppe, klargjør beskrivelsen av den grunnleggende frykten:
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Atferdsdimensjonen “K”  

“K” synes ikke det er viktig med overdreven nærhet. Han/
hun vil ha detaljert informasjon tilgjengelig for å skape or-
den i kaos-situasjoner. Han/hun liker når analysene hans/
hennes blir satt pris på.

Hovedvekt: du …

  holder deg til normer og regler.

  foretrekker å arbeide alene.

  har en tendens til å være taktfull og reservert.

  har en tendens til å holde deg til dine prioriteringer.

  foretrekker presist og oppmerksomt arbeid.

  verdsetter høye standarder

De følgende atferdstendensene kan bli observert:

  Du foretrekker presise oppgavebeskrivelser.

  Du liker ikke vag og veldig generell informasjon.

  Du liker å sjekke ting flere ganger.

  Du synes sosiale sammenkomster er litt ubehagelige.

Beskriv mål, grunnleggende behov og motivasjon med egne ord:

Som gruppe, klargjør beskrivelsen av den grunnleggende frykten:
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Tenk litt rundt personlighetsfaktorene

Bruk litt tid på å finne personlighetsfaktorene til kjente personer, og finn offentlige skikkelser (politikere, skuespillere, 
kunstnere…) som passer til hver personlighetsfaktor. Skriv ned navnene på linjene under.

Folk med et dominant mønster

Folk med et innflytelsesrikt mønster

Folk med et stabilt mønster

Folk med et kvalitetssøkende mønster
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Arbeid mer effektivt med andre

Geir Andersen er eieren av et selskap som distribuerer kommunikasjonsutstyr for kontorer. 
Han er tålmodig og tar seg til og med tid til å høre på de personlige problemene til personalet. 
Vanligvis streber han etter å utvikle varme relasjoner med medarbeiderne sine og han føler seg 
veldig utilpass hvis det finnes konflikter mellom folk i selskapet hans. Han er alltid generøs med 
ros for godt arbeid. Han oppmuntrer alltid medarbeiderne sine til å oppsøke ham på kontoret 
hvis de har problemer eller forbedringsforslag, men også hvis de har personlige ting de vil snakke 
om.

Nylig startet han opp forhandlinger med en av hans større konkurrenter, som har lyst til å kjøpe 
selskapet hans. Han er usikker på utfallet. De ansatte i selskapet hans er naturligvis bekymret 
for hvilke konsekvenser disse forhandlingene kan ha på dem. Arbeidsmoralen har gått ned og 
produksjonen lider som et resultat av dette. Flere ansatte har allerede ved flere anledninger uttalt 
ønske om et møte for selskapet for å samle informasjon om dette temaet. Andersen begynner å 
unngå sine ansatte.

Mål

Bruk det du har lært om de ulike personlighetstypene (persolog® Personfaktorprofil, side 17ff) 
på dette caset. Valgfritt: bruk Intendo-kortene til å svare på det andre spørsmålet.

Dette caset beskriver atferden til en person. Les caset og bestem inngangstallet til denne perso-
nen. Diskuter spørsmålene i små grupper. Velg en ny gruppeleder til å lede diskusjonen.

1.  Fastsett Andersens mønstertall: 
Hvilken informasjon hjalp deg å fastsette mønstertallet hans?

2.  Hva bør Andersen forandre ved seg selv og hvordan ville du håndtert ham?

3. Hva bør du unngå å si eller gjøre når du snakker med Andersen?

Case
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linda Bendiksen er avdelingsleder på et sykehus. Innenfor sine arbeidsområder arbeider hun 
veldig nøye, samvittighetsfullt og metodisk. Hun krever at sykepleierne fører detaljerte, presise 
og oppdaterte journaler. Over lengre tid har det store antallet pasienter, stadige avbrytelser og 
mange hastesaker ført til at journalene ofte har blitt fylt ut unøyaktig og ufullstendig. Ofte blir de 
heller ikke gjort ferdig i tide.

Linda er vanligvis en hyggelig, vennlig og tålmodig leder. Likevel angriper hun en kvinnelig medar-
beider – i all offentlighet – når journalene hennes ikke lever opp til forventningene.

1.  Fastsett Lindas mønstertall: 
Hvilken informasjon hjalp deg å fastsette mønstertallet hennes?

2.  Hva bør Linda forandre ved seg selv og hvordan ville du håndtert henne?

3. Hva bør du unngå å si eller gjøre når du snakker med Linda? 

Case

Arbeid mer effektivt med andre

Mål

Bruk det du har lært om de ulike personlighetstypene (persolog® Personfaktorprofil, side 17ff) 
på dette caset. Valgfritt: bruk Intendo-kortene til å svare på det andre spørsmålet.

Dette caset beskriver atferden til en person. Les caset og bestem inngangstallet til denne perso-
nen. Diskuter spørsmålene i små grupper. Velg en ny gruppeleder til å lede diskusjonen.
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Harald Hansen er en mann som driver seg selv og andre veldig hardt, han er veldig bestemt og 
liker å være i ledelsen. Han har akkurat blitt utpekt som leder for utviklingsavdelingen i et konsu-
lentselskap som opererer innenfor lokalisering av mineraler. Utfordringen hans (som han liker) er 
å gjøre avdelingen suksessfull. Han tror at selskapet er i ferd med å utvikle en kostnadseffektiv, 
men samtidig miljøvennlig, metode for å lokalisere mineraler.

Harald tror at markedet for dette er stort. Selv om til og med utviklerne av metoden mener at den 
fremdeles må forbedres for å kunne gi pålitelige resultater, vil Harald bringe metoden ut på mar-
kedet umiddelbart. Han er klar for å risikere noen nederlag på begynnelsen, selv om industrien 
vanligvis krever høye kvalitetsstandarder. Forholdet mellom Hansen og hans overordnede stab 
blir stadig verre: jo mer tid de ber om for å teste og forbedre, desto større press utøver Harald på 
dem.

1.  Fastsett Haralds mønstertall: 
Hvilken informasjon hjalp deg å fastsette mønstertallet hans?

2.  Hva bør Harald forandre ved seg selv og hvordan ville du håndtert ham?

3. Hva bør du unngå å si eller gjøre når du snakker med Harald?  

Case

Arbeid mer effektivt med andre

Mål

Bruk det du har lært om de ulike personlighetstypene (persolog® Personfaktorprofil, side 17ff) 
på dette caset. Valgfritt: bruk Intendo-kortene til å svare på det andre spørsmålet.

Dette caset beskriver atferden til en person. Les caset og bestem inngangstallet til denne perso-
nen. Diskuter spørsmålene i små grupper. Velg en ny gruppeleder til å lede diskusjonen.



© 2006. © 2017. John G. Geier, Ph.D.; Dorothy E. Downey, M.S. © 2006. © 2017. persolog GmbH. Alle rettigheter forbeholdes.

Britt Frederiksen er salgsdirektør for et markedsføringsselskap. Hun er utadvendt, entusiastisk 
og klar til å lytte til andres ideer. Staben hennes ser frem til å ha “brainstorming”-møter med 
henne for å finne nye og innovative måter å innlede forhandlinger med interesserte kunder på, 
og til å løse deres markedsføringsrelaterte problemer.

Noen ganger synes de imidlertid at det er vanskelig å følge opp alle løftene Britt gir til kundene 
sine, siden de ikke er informert om dem. Informasjonen de mottar er ofte utilstrekkelig i forhold 
til å kunne gjøre ferdig ordrer, og løftene Britt gir om når hun kan levere er nesten alltid urealistis-
ke. Nå og da lover hun noe som ikke er spesifisert i kontrakten, men glemmer å gi informasjonen 
videre til de ansatte. Selv om alle liker Britt, og liker å jobbe med henne (i alle fall til å begynne 
med), er gjennomtrekket i avdelingen hennes stort.

1.  Fastsett Britt Fredriksens mønstertall: 
Hvilken informasjon hjalp deg å fastsette mønstertallet hennes?

2.  Hva bør Britt forandre ved seg selv og hvordan ville du håndtert henne?

3. Hva bør du unngå å si eller gjøre når du snakker med Britt Fredriksen? 

Case

Arbeid mer effektivt med andre

Mål

Bruk det du har lært om de ulike personlighetstypene (persolog® Personfaktorprofil, side 17ff) 
på dette caset. Valgfritt: bruk Intendo-kortene til å svare på det andre spørsmålet.

Dette caset beskriver atferden til en person. Les caset og bestem inngangstallet til denne perso-
nen. Diskuter spørsmålene i små grupper. Velg en ny gruppeleder til å lede diskusjonen.
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D I
K S

Overflatediagram

Instruksjon: 
1.   Tegn inn prosentfigurene til alle medlemmene i gruppen dini diagrammet under. 

Bruk forskjellige farger eller linjer.

2.  Diskuter deretter i gruppen din om en av dimensjonene er underrepresentert, hvem i gruppen 
som kan opprette balansen og hvordan gruppen kan arbeide sammen.  
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Atferd i pressede situasjoner

I hverdagssituasjoner I pressede situasjoner Hvis presset ikke kan bli 
eliminert

ansvarlig, 
besluttsom

utøver makt, 
er krevende

mister interessen, 
trekker seg tilbake

overtalende,  
entusiastisk

vil unngå problemer og å såre 
noen, bruker innflytelsesrike 
kontakter

gir etter/opp,  
furter

gir støtte,  
er vennlig

gir etter, er avventende, 
ser etter en vei tilbake til den 
stabile kursen

føler seg såret,  
blir offensiv

forsiktig og presis,  
rolig atferd/analytisk

blir mer samvittighetsfull og 
forsiktig, vil unngå å bli invol-
vert i problemer

krevende, blir offensiv,  
blir muligens emosjonell
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Hvordan jeg oppfatter meg selv vs hvordan andre oppfatter meg

Merk de fire ordene i listen under som du mener beskriver deg best.

Gå deretter til fire seminardeltakere og spør etter feedback. Spør dem om hvilke av ordene under 
de mener passer best på deg. Skriv navnet på personen som gir deg feedback på “Navn”-linjen, 
og de fire ordene han/hun mente passet best under.      

❏  utadvendt ❏  bestemt ❏  selvsikker

❏  diplomatisk ❏  pratsom ❏  forståelsesfull

❏  beundringsverdig ❏  kritisk ❏  generøs

❏  glad ❏  omtenksom ❏  bekymringsløs

❏  modig ❏  humoristisk ❏  høflig

❏  myk ❏  forsiktig ❏  reservert

❏  traust ❏  balansert ❏  presis

❏  beskjeden ❏  vedholdende ❏  eventyrlysten

3. Navn:1. Navn:

4. Navn:2. Navn:
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Atferdsdimensjonene i praksis

D,I,S, og K-humor
Spisevanene til folk med forskjellige atferdsdimensjoner:

Høy
  noen ganger spiser og drikker han/hun over springen.

  liker å prøve nye og spennende retter.

  elsker mikrobølgeovnen, og koker til og med vann i den av og til.

  følger aldri oppskriften når han lager mat, tilsetter noen nye ingredienser og bytter 
dem med andre.

  spiser ofte ute.

  liker å ha gjester.

  er en gourmet.

  har alt det nyeste kjøkkenutstyret, men bruker det ikke.

  elsker fine innpakninger.

  liker å vite hva vennene hans/hennes tilbereder.

  oppfatter måltider som en viktig del av familielivet.

  ser på kjøkkenet som husets viktigste rom.

  det daglige matinntaket inneholder nok proteiner, fett og karbohydrater.

  liker å bytte oppskrifter.

  lager favorittmaten til folk, selv om han/hun ikke liker den selv

  liy leser alle merkelappene.

  vet protein-, fett- og karbohydratinnholdet i maten.

  kjøper billig mat, og bruker medlemskort, og rabattordninger flittig.

  kjøper kjøkkenutstyr, hvis det er billig og nyttig.

  forlater aldri huset uten fett- og kaloritabeller – han/hun kan jo ende opp med 
å spise ute!

Høy

Høy

Høy
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Handle!

Hva har jeg lært av persolog® Personfaktorprofil?

Hvordan vil jeg bruke det jeg har lært?

Når vil jeg begynne med dette?

Hvem kan hjelpe meg?

Hvilke mål kan jeg sette for å forbedre arbeidet mitt og effektiviteten min gjennom personlig forandring?

Hvilke mål kan jeg sette for meg selv for å øke effektiviteten min og selskapet mitt sin produktivitet?

Hva vil bli det første jeg gjør etter dette seminaret for å anvende det jeg har lært og nå mine mål?

Når kommer jeg til å sjekke hvordan fremgangen min er? 
(Ikke glem å markere denne datoen i kalenderen eller dagboken din!)
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Spørsmål i forhold til seminaret

Bruk noen minutter for å gi oss din mening. På forhånd takk!

Hva er det viktigste du har lært av dette seminaret?

Hva vil du gjøre med den kunnskapen nå?

Hva skulle du gjerne sett at vi hadde brukt mer tid på?

Har du noen kommentarer i forhold til seminaret?

Hvordan kan treneren eller arrangøren hjelpe deg videre?  

Sett et kryss ved siden av de punktene som passer:

❏  Personlig samtale ❏  Interne seminarer 

❏  Invitasjoner til andre seminarer Persolog holder  ❏  Annet: 

Navn:

Tlf./epostadresse:

Firma/Avdeling:

Adresse:

Postnr./-sted/land:

(Riv ut dette arket etter å ha fylt det ut, og gi det til treneren/seminarlederen)
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