
Vilken	  färg	  är	  	  
du?	  



Pussel	  DISC	  

•  Självska)ning	  	  
•  Beteendes2l	  
•  Kommunika2onss2l	  
	  

•  ”Över	  ytan”	  
•  4	  färger	  



Personlig	  rapport	   Gruppdynamik	  



DISC	  

SYFTE	  och	  MÅL	  
ü Förstå sig själv 
ü Förstå sin omgivning 
ü Utnyttja styrkor 
ü Undvik svagheter 

Ø Bättre samspel internt 
Ø  Trevligare arbetsklimat 
Ø Bättre samspel externt 
Ø Ökad effektivitet 
Ø Ökad försäljning 
Ø Starkare Team 
Ø Bättre kommunikation 
Ø Bättre konflikthantering 
Ø Utvecklat ledarskap 
Ø Bättre rekryteringar 





A)	  kommunicera	  är	  inte	  helt	  lä)…	  

…om människor som inte förstår varandra, 
åtminstone förstår att de inte förstår varandra. Då 
förstår de varandra bättre än när de - utan att 
förstå varandra - inte ens förstår att de inte förstår 
varandra. Älska dig själv - Wayne W. Dyer 



Färgspråket	  



Vi	  lever	  och	  agerar	  i	  två	  dimensioner	  

Sakfrågor och utmaningar / 
hinder 

- vi ser världen som hotfull - 

Relationen och möjlighet att lyckas 
- vi ser världen som vänlig - 

Kraftfull 
Aktiv 
Otålig? 

Försiktig 
Eftertänksam 
Långsam? 



Ø  Vem är jag? 
Styrkor & utmaningar! 

Ø  Vem möter jag? 
Vad kan jag förvänta mig! 

Ø  Hur ska jag agera? 
För att nå mina mål! 

      För att samarbeta! 
      För att förändras! 



Vi	  har	  oFast	  inslag	  av	  flera	  färger	  



Noggrann 
Strukturerad 
Systematisk 
Diplomatisk 
Reflekterande 

Omtänksam 
Samarbetand
e 
Bra lyssnare 
Förstående 
Lojal 

Självsäker 
Generös 
Inspirerande 
Utåtriktad 
Positiv 

Kraftfull 
Energisk 
Målorienterad 
Beslutsam 
Stark vilja 

ODast	  har	  du	  en	  god	  uppfa)ning	  om	  vem	  du	  är…	  	  



Pedantisk 
Misstänksam 
Stelbent 
Reserverad 
Kritisk 

Passiv 
Obeslutsam 
Omständig 
Förändringsobenäg
en 
Envis 

Orealistisk 
Egoistisk 
Oseriös 
Dåligt omdöme 
Ouppmärksam 

Obstinat 
Dominant 
Auktoritär 
Otålig 
Okänslig 

…men	  vet	  kanske	  inte	  all2d	  hur	  du	  uppfa)as	  



•  Kvalitet 
•  Stabil 
•  Information 
•  Verklighets- 

förankrad 

•  Pålitlig 
•  Tålamod 
•  Empati 
•  Lagspelare 

•  Optimism 
•  Kreativitet 
•  Motivator 
•  Lagspelare 

•  Resultat 
•  Visionär 
•  Antar 

utmaningar 
•  Action 

Bidrag	  i	  teamet	  



Egenskaper	  i	  rapporten	  
•  Röda egenskaper: 

 Prestationsinriktad (Röd>Gul) 
Självmotiverande (Röd>Grön)  
Oberoende (Röd>Blå) 
 

•  Gula egenskaper: 
 Påverkande (Gul>Röd)  
Entusiastisk (Gul>Grön)  
Självsäker (Gul>Blå) 
 

•  Gröna egenskaper: 
 Uthållig (Grön>Röd)  
Eftertänksam (Grön>Gul) 
Principfast (Grön>Blå) 
 

•  Blåa egenskaper: 
 Samverkande (Blå>Röd)   
Försiktig (Blå>Gul)  
Uppmärksam (Blå>Grön) 



Kommunicera	  
med	  färger	  

Anpassa er kommunikation 
för effektivare samarbete 

q  Kommunikationsforskning  
q  Olika beteendestilar (färger) 
q  Utnyttja likheter och olikheter 
q  Färgernas interagerande 
q  Gruppdynamik och kommunikation 
q  Hur ska ni agera för att nå era mål? 



Leda	  
med	  färger	  

Anpassa ledarskapet till  
såväl situation som person 

q  Vad är ledarskap? 
q  Ledarens färg  
q  Medarbetarens färg  
q  Konflikthantering 
q  Gruppdynamik 
q  Coachande ledarskap 



Bemötande	  
med	  färger	  

Anpassa till HUR  
kunden vill bli bemött 

q  Vad är bemötande? 
q  Supportens färg 
q  Kundens färg  
q  Färgstrategi 
q  HUR vill kunden bli bemött? 
q  Att hantera konflikter 



Sälja	  
med	  färger	  

Anpassa till HUR  
kunden köper 
(hela säljprocessen) 

q  Vad är försäljning? 
q  Säljarens färg  
q  Kundens färg  
q  Färg – och försäljningsstrategi 
q  HUR köper kunden? 
q  Presentera och argumentera 
q  Säljande retorik 



Presentera	  
med	  färger	  

Förstå dina beteenden och   
förbättra din presentationer 

q  Vad är retorik och presentationsteknik? 
q  Presentatörens färg  
q  Åhörarnas färg  
q  Färg- och talstrategi 
q  HUR övertygas åhörarna? 
q  Anpassa framförande och argumentation 
q  Förbättra dina presentationer 



	  	  	  	  	  Säljande	  retorik	  
	  	  	  	  Train	  The	  Trainer	  

Diplomering	  

Säljaren	  
Kunden	  

Färgstrategi	  

Färgerna	  	  
Grunderna	  
Rapporten	  

Säljprocessen	  
Caseövningar	  

Hemläxa Hemläxa Hemläxa 

FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG – SÄLJA MED FÄRGER 

(1 – 3 dagar) (1 – 3 dagar) (0,5 – 1 dag) (0,5 – 1 dag) 

TTT	   TTT	  TTT	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kontakta	  oss	  för	  analys	  &	  utbildning!	  
	  
Kronkvist	  kommunikation	  AB	  	  
Kontakt:	  Jan	  Kronkvist	  	  
Adress:	  Södra	  Allégatan	  16,	  413	  01	  Göteborg	  
E-‐post:	  jan@kronkvist.se	  	  
Mobil:	  0707-‐60	  38	  71	  
Hemsida:	  www.kronkvist.se	  	  	  
	  
	  

	  
	  


