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Artikel: 
Hvordan personprofiler bidrager til personlig udvikling 

og karrieresucces 
 
 

Vi anvendte DISC profilen 
 
 
Bente var klar til at der skulle ske noget nyt. Hun ønskede sig mere personaleansvar og ville gerne væk 
fra de mange administrative rutiner, som hun havde ansvaret for. Hun ville også gerne blive bedre til at 
coache og udvikle sine medarbejdere. Lige nu havde hun kun 4 medarbejdere; men hun kunne se 
potentialet for vækst af afdelingen og kunne også se, at det ville kræve nye kompetencer hos hende selv at 
håndtere den vækst. 
 
Flere af hendes bekendte havde i deres karriereudvikling fundet en mentor at samarbejde med. Bente havde 
hørt, at det var muligt at finde en professionel mentor, en erfaren leder med en certificeret 
mentoruddannelse, og det lykkedes hende at få sin leder med på ideen så hun kunne bruge af sit 
uddannelsesbudget til sin egen udvikling. 
 
I dette mentorforløb, som Bente kom ind i, var hendes første samtale med en Executive Mentorcoach, som 
gav Bente tilbagemelding på hendes personlige foretrukne adfærdsstil med  
en DISC profil.  
 
DISC profilen beskriver en persons adfærdspræferences fordelt på fire 
områder: 
 
D - Dominans 
I - Social indflydelse 
S - Stabilitet 
C - Kompetence 
 
Her ser du Bentes profil, som den var ved starten af mentorforløbet. Bentes 
stærkeste præferencer var på det tidspunkt S og C, hvilket tyder på et 
ganske stort behov for trykhed og stabilitet samt fokus på faglighed, 
kompetencer, detaljer og kvalitet i arbejdet. En ganske typisk profil for en 
specialist eller leder på første niveau, hvor lederen også har et stort ansvar 
for - og deltager direkte i - den daglige og faglige udførelse af arbejdet i afdelingen. 
 
Hvis Bente således ønskede at få større personaleansvar, flere medarbejdere og blive bedre til at coache og 
udvikle sine medarbejdere, havde hun et behov for at udvikle sine D og i kompetencer for at træde 
tydeligere i karakter som leder.  
I samtalen med sin Executive Mentorcoach, hvor Bente fik tilbagemelding på sin DISC profil og drøftede 
sine forventninger til forløbet med sin mentor, fik Bente på denne måde sat ord de temaer, som det blev 
vigtigt at fokusere på i samtalerne og udviklingsprocessen med sin mentor. Samtidigt fik Executive 
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Mentorcoachen vigtigt information og indsigt i Bente, både på det personlige og på det faglige plan, således 
at coachen kunne finde den bedst mulige mentor at matche Bente med. 
 
Bente var meget glad for sit forløb med sin mentor; og hun gjorde en stor indsats for at udvikle og anvende 
sine lederkompetencer, samtidigt med, at hun blev klogere på sine egne talenter og ambitioner for 
karrieren.  
 
Da mentorforløbet sluttede, besvarede Bente en ny DISC profil for konkret at evaluere, hvor meget hun 
havde lært, og hvordan hun havde forandret sig under forløbet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den sidste DISC profil så hun tydeligt den udvikling, som hun naturligvis også kunne mærke var sket. Bente 
havde fået meget større fokus på at gå forrest, at tage ordet og sætte retning for sin afdeling. Bente var 
blevet bedre til at gå ind i diskussioner med sin egen leder og i ledergruppemøder, hun havde fået værktøjer 
til at præsentere sine idéer og løsninger med større gennemslagskraft, og hun havde udviklet sine antenner 
– sin empati – så hun bedre var i stand til at forudse og fange andres positive og negative reaktioner til 
hendes idéer og løsninger. Samtidigt var Bente blevet bedre til at uddelegere og dermed også til at få mere 
tid til ledelsesopgaven. 

Første DISC profil Anden DISC profil 


