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Samtliga personer som vill stärka sitt agerande i relationen med andra  

människor, exempelvis chefer på olika nivåer och säljare som regelbundet  

möter andra människor. 

Denna utbildning är också anpassad för grupper av personer som vill stärka sitt 

samarbete, exempelvis ledningsgrupper.

 � Ökad medvetenhet om vad som motiverar mig själv och andra. 

 � Förståelse för vad som av andra kan uppfattas som starka och svaga 

 sidor hos mig.  

 � Ökad förståelse för andra människor och deras beteende i olika  

 situationer. 

 � Förbättrad kommunikation med andra människor.

Förutom de utvecklingsmöjligheter som respektive person får, finns  

det ytterligare positiva effekter för hela organisationen.

 � Man skapar ett gemensamt språk om mänskliga beteenden. 

 � Det blir en tydligare kommunikation mellan medarbetarna.

 � Bättre utnyttjande av organisationens resurser. 

 � Och dessutom en ökad trivsel arbetsglädje för medarbetare och chefer.

Denna utbildning kräver inga speciella förkunskaper.

Respektive deltagare kommer i förväg att få göra en DiSC-beteendeprofil. Detta  

görs enklast på internet och tar inte mer 10-15 minuter. Resultatet kommer sedan 

att sammanställas i en lättläst och översiktligrapport för respektive person. Baserat 

på respektive persons beteendemönster, kommer vi under dagen att arbeta med de 

styrkor och eventuella svagheter som respektive person kan ha i sitt dagliga arbete 

och i kommunikationen med kollegor och andra människor.

 

Deltagarna kommer att få lära sig hur man “läser” andra människor, det vill säga  

hur man genom att observera hur andra människor agerar, kan förstå mer om  hur 

man behöver anpassa sin kommunikation för att uppnå ett bättre resultat.

Utbildningen baseras på kommunikation  både med olika individer och då man 

kommunicerar med en grupp av människor.
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