
COACH

®

Copyright © 2011 Multi-Health Systems Inc. All rights reserved.

workplace
RAPPORT

Steven Prøve
16. marts 2016



Forklaring på svarmåde

Resumé 

InkonsIstens Indekset:

svaRfoRdelIng

udeladte Items:

PosItIvt IndtRyk: negatIvt IndtRyk:

Item 133 (min besvarelse på den forgående sætning var åben og ærlig):
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Inkonsistens indekset er 1, hvilket antyder, at der er overensstemmende besvarelser på de udsagn, som måler ensartet indhold.
Det kan dog være relevant at undersøge de(t) følgende itempar hvor der blev afgivet uoverensstemmende besvareler (se siden
"Itembesvarelser" for flere detaljer): 92&101.

0 1

Både Positivt indtryk og Negativt indtryk indekserne er lavere end 3. Besvarelserne er sandsynligvis hverken et resultat af en
overdrevent positiv eller negativ svarstil. Det kan være relevant at stille følgende spørgsmål:

“Fortæl mig om processen for din besvarelse af spørgsmålene.”
“Hvad synes du om spørgsmålene? Var der nogle, der var særligt vanskelige at besvare?”

5

Steven Prøve svarede: Altid/næsten altid.Altid/næsten altid.Altid/næsten altid.Altid/næsten altid.

Omfanget af ubesvarede items er 0%

Der er ingen ubesvarede items

Steven Prøve udviste hverken en tydelig 
præference for at vælge svarmulighederne på 
midten eller yderpunkterne af svarskalaen.
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Resultatoversigt

Selvaccept   at respektere sig selv; selvtillid

Selvrealisering    stræben efter mening; selvudvikling

Emotionel selvopmærksomhed   at forstå egne følelser

Selvopfattelse – domænescore

Emotionel udtryksform   at udtrykke følelser på en konstruktiv måde

Gennemslagskraft   at kommunikere følelser, overbevisninger; ikke anstødelig

Uafhængighed   selvledende; følelsesmæssigt uafhængig

Selvfremstilling – domænescore

Problemløsning   at finde løsninger, når der er følelser indblandet

Realitetstestning   objektivt; at se ting, som de reelt er 

Impulskontrol   modstå eller udsætte impuls til at handle

Beslutningstagning – domænescore

Relationsevne   gensidigt givende relationer

Empati   at forstå, påskønne hvordan andre føler

Social ansvarlighed   social bevidsthed; hjælpsom

Interpersonelt – domænescore

Fleksibilitet   at tilpasse følelser, tanker og adfærd

Stresstolerance   at håndtere stressfyldte situationer

Optimisme   positiv indstilling og syn på livet

Stresshåndtering – domænescore

EI Total

Copyright © 2011 Multi-Health Systems Inc. All rights reserved. 

® ®

90

90

100

100

110

110

130

130

70

70

Navn: Steven Prøve ♦Alder: 22 ♦Køn: Mand

Lavt niveau Mellemniveau Højt niveau

92

81

87

79

92

88

89

94

92

103

114

102

89

82

91

80

86

111

125

102

102

3333 411857-04182011-2.0411857-04182011-2.0411857-04182011-2.0411857-04182011-2.0



Livsglæde

Livsglæde   veltilfreds med livet; tilfreds

I EQ-i 2.0 modellen, adskiller Livsglæde sig fra de øvrige EI-fær-
digheder, idet Livsglæde både bidrager til og er et produkt af emotio-
nel intelligens.  På den måde er din klients resultat på Livsglæde en 
indikator for hans/hendes følelsesmæssige sundhed og velbefin-
dende.

Selvom årsagerne og faktorerne, som er relateret til en persons Livs-
glæde, går ud over testens rammer, er det vigtigt at undersøge din 
klients resultat på Livsglæde i sammenhæng med de andre EI sub-

skalaer. Ville det f.eks. kunne forbedre klientens score på Livsglæde, 
hvis de laveste subskalaer blev styrket? Eller kan klientens score på 
Livsglæde øges ved at arbejde med hans/hendes styrker og talenter? 
I begge tilfælde, er den bedste vej frem ligeså individuel som defini-
tionen på, hvad Livsglæde er for den enkelte. 

De fire subskalaer, som oftest er forbundet med Livsglæde er:
• selvaccept • optimisme
• selvrealisering • Relationsevne

livsglæde

selvaccept optimisme

Relationsevne selvrealisering
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Resultatet på Livsglæde tyder på, at din klient er tilfreds med sit liv og generelt nyder andres selskab og ansvaret forbundet med
sit arbejde. Det er sandsynligt, at din klient:

� har det sjovt på arbejde og i fritiden.
� betragtes af sine kolleger som sympatisk og behagelig at være sammen med.
� sommetider er nødt til at håndtere sin misfornøjelse med visse aspekter af sit liv.

Af de subskalaer, der oftest hænger sammen med Livsglæde, scorede din klient lavere på Selvaccept og Selvrealisering. En
udviklingsindsats her vil kunne styrke niveauet af Livsglæde yderligere.

Livsglæde er et biprodukt af, at man tror på sig selv og lever
i overensstemmelse med sine værdier. En lav score på
Selvaccept kan få din klient til at tvivle på sine værdier,
præstationer og beslutninger og i sidste ende reducere sin
glæde. Det kan være relevant at stille følgende spørgsmål:

� Reflekter over tidligere bedrifter ved at identificere de
færdigheder, der muliggjorde din succes.

� Hvad beundrer du mest ved dig selv? Hvorfor? Hvad
bryder du dig mindst om?

(87)

Når man møder modgang og skuffelser, afhænger ens evne
til at komme sig og finde glæden igen af ens grad af
Optimisme. Resultaterne tyder på, at din klient er optimistisk
og fortrøstningsfuld det meste af tiden, men måske kunne
bruge dette perspektiv oftere for at opnå, at hans eller
hendes livsglæde bliver endnu mere personlig, permanent
og berettiget. Det kan være relevant at stille følgende
spørgsmål:

� Hvornår er du mindst optimistisk?
� Når du står over for en udfordring, hvordan har du det

så typisk? Lav en liste over dine følelser, og overvej,
hvorfor du har det sådan.

(102)

Resultatet for Relationsevne tyder på, at din klient har
veludviklede relationer, der formentlig skærmer mod de
negative effekter af hverdagens krav. Hvis disse relationer
vedligeholdes, kan de styrke og nære stærke følelser af
glæde. Det kan være relevant at stille følgende spørgsmål:

� Er der tidspunkter, hvor du har det svært med dine
relationer? Hvis det er tilfældet, hvad er så årsagen til
vanskelighederne, og hvordan løser du konflikter og
fejlkommunikation?

� Har du en mentor? Fungerer du som mentor for nogen?

(114)

Livsglæde kommer af en villighed til at lære og at udvikle sig
på en rejse, der bygger på ens værdier. Det lave resultat for
Selvrealisering tyder på, at din klient måske ikke realiserer
sit fulde potentiale, eller at den nuværende situation ikke
lever op til din klients behov og værdier. Det kan lægge en
dæmper på følelser af succes og den generelle glæde. Det
kan være relevant at stille følgende spørgsmål:

� Hvis du kunne skrive en historie om dit liv, hvordan ville
du så gerne have, den så ud? Er det den historie, dine
hverdagshandlinger fortæller?

� Hvilket eftermæle vil du gerne have?

(79)
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Balancer din EI

Dette afsnit viser tre relaterede subskalaer for hver af de 14 subska-
laer i EQ-i 2.0. Herunder finder du eksempler på feedback, som du 
kan give din klient. 

• De steder, der er markeret med et større end tegn ( ) eller et
mindre end tegn ( ), er scorerne på subskalaerne signifikant
forskellige, og det anbefales, at ubalancen undersøges nærmere.

• De steder, der er markeret med et lighedstegn ( ), er scorerne
ikke signifikant forskellige fra hinanden, hvilket indikerer, at der er
balance. For at opretholde denne balance, kan du guide din klient
til at være opmærksom på signifikante ændringer på én subskala

fremfor en anden og overveje måder, hvorpå han/hun kan udvikle 
subskalaerne i sammenhæng.

Vær opmærksom på, at hvis du har inkluderet dette afsnit i klien-
tens rapport, vil han/hun kun se én subskala (dén med den største 
afvigelse mellem scorerne). Alle tre relationer er vist her, så du sam-
men med klientens har mulighed for at gennemgå andre områder 
i ubalance. Udover hvad der er vist i rapporten, kan du undersøge 
andre balancer og ubalancer i profilen, som kan bidrage til yderli-
gere EI udvikling.

S
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Selvaccept

Selvrealisering

Problemløsning

Realitetstestning

Selvrealise ring 

Selvaccept 

Optimisme 

Realitetstestning

Emotionel selv-
opmærksomhed

Realitetstestning

Emotionel 
udtryksform 

Stresstolerance
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(87)

(79)

Dit resultat på Selvaccept er i balance med din Selvrealisering.

(91)

Dit resultat på Selvaccept er i balance med din Problemløsning.

(80)

Dit resultat på Selvaccept er i balance med din Realitetstestning.

(79)

(87)

Dit resultat på Selvrealisering er i balance med dit resultat på Selvaccept.

(102)

Dit resultat på Selvrealisering er lavere end din Optimisme. At skabe balance mellem disse
komponenter vil kræve, at du er parat til i praksis at gå foran med et godt eksempel. Optimisme
bør kombineres med konkrete aktiviteter, der faktisk hjælper dig med at opnå det, du tror er
muligt. Optimisme er ikke i sig selv en erstatning for det hårde arbejde og de gode beslutninger,
der er en forudsætning for at opnå succes.

(80)

Dit resultat på Selvrealisering er i balance med din Realitetstestning.

(92)

(80)

Dit resultat på Emotionel selvopmærksomhed er højere end din Realitetstestning. Har du en
tendens til at fokusere mere på dine egne følelser end på, hvad der foregår i dine omgivelser?
At kunne opretholde en balance mellem disse subskalaer indebærer, at man lægger lige stor
vægt på sine egne og andres følelser og på situationen.

(89)

Dit resultat på Emotionel selvopmærksomhed er i balance med dit resultat på Emotionel
udtryksform

(102)

Dit resultat på Emotionel selvopmærksomhed er lavere end din Stresstolerance. For at skabe
balance mellem disse komponenter bør du arbejde på at lære at genkende og bearbejde de
følelser, som situationen indeholder. Ved at bruge Emotionel selvopmærksomhed effektivt til at
håndtere følelser er du bedre forberedt til at præstere under stress, indtil der er fundet en
egentlig løsning.

5555 411857-04182011-2.0411857-04182011-2.0411857-04182011-2.0411857-04182011-2.0









EI udviklingskontrakt

Din underskrift       Klientens underskrift

EI udviklingskontrakten er et værktøj, som kan hjælpe 
med at holde din klient ansvarlig for at nå målene, som 
er beskrevet i hans eller hendes handlingsplan. Som vi 
alle alt for godt ved, får vi alt for ofte ikke gjort noget 
ved vores planer om personlig udvikling, når vi kommer 

tilbage til jobbet, og virksomhedens krav tager vores 
tid og opmærksomhed. Ved at beskrive din klients 
målsætninger her og sikre dig, at din klient gør det 
samme i sin rapport, hjælper du ham eller hende til at føle 
sig  mere ansvarlig for at nå sine arbejdsmæssige mål.

Min klients personlige udviklingsmål
Min klients handlingsplan indeholder følgende mål: Deadline

1.

2.

3.

4.
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Coachvejledning til gennemgang af EQ-i 2.0 resultater

Trin-for-trin Opmærksomhedspunkter Spørgsmål til klienten

3. Opdagelse

Tredje trin er at opnå 
en fuld forståelse for 
alle de udfordringer, 
der kan være. Som 
coach skal du under-
søge og spørge ind til 
detaljerne for at kunne 
klarlægge klientens 
tanker, følelser, hold-
ninger og forventnin-
ger.

Brug siderne med "Opfølgnings-
spørgsmål" for at opnå en bedre 
forståelse for hvordan din klient 
udviser færdighederne relateret 
til de specifikke subskalaer. 

 Hvilke områder skiller sig ud for dig som noget, du kunne
tænke dig at fokusere på?

 Hvor tilfreds er du med det?
 Hvilke bekymringer har du i forhold til situationen?
 Hvordan tror du, det kan være?
 Hvad er budskabet her?
 Hvad kommer i vejen for dig på dette område?
 Hvorfor er det så frustrerende?
 Hvordan kan du se, at det bidrager til dine succeser?
 Hvordan synes du, at det holder dig tilbage?
 Har disse områder på nogen måde indflydelse på, om du

opnår dine mål?
 Hvordan kan en mindre brug af disse adfærdsformer

hjælpe dig i din stilling?

4. Fastslå relevansen

Igangsæt herefter 
interessen for at finde 
en løsning og bedøm, 
hvor stor sandsynlighe-
den for og ønsket om 
forandring er.

Skab forbindelse mellem vig-
tigheden i jeres samtale og din 
klients arbejdessituation.

	Det lyder som om, det er vigtigt for dig at ...... på jobbet. 
Er det rigtigt?

 Hvor længe har du gjort det?
 I hvilket omfang har du gjort det?
 I hvilket omfang er det effektivt for dig?
 Hvordan fungerer den adfærd for dig?

5. Undersøg fordelene

Målet her er at hjælpe 
din klient med at blive 
opmærksom på forde-
lene ved forandring ved 
at overveje fordelene 
ved en specifik løsning.

Opstil hypotetiske arbejdsrela-
terede situationer for at hjælpe 
din klient med at forestille sig en 
ny adfærdsmæssig tilstand og 
dens udfald.

“Hvis … så“ spørgsmål hjælper 
klienten med at tegne et billede 
af en ideel tilstand af at fungere 
effektivt.

 Hvad er den ideelle situation her?
 Hvis du havde et valg, hvad ville du så gøre?
	Hvis du ikke skulle koncentrere dig om ......, hvordan ville 

ting se anderledes ud?
 Hvilken form for støtte ville være hjælpsom?
 Hvis du skulle arbejde med et eller to områder, hvilke ville

du så vælge?
 Hvilke fordele kunne du tænke dig at opnå ved at

forbedre disse områder?

6. Overgang

Den sidste del af sam-
talen skal indeholde 
en diskussion om de 
næste trin, og derud-
over skal klientens for-
pligtelse til at fortsætte 
(sam)arbejdet med dig 
fastsættes.

Stil overgangsspørgsmål for 
at minde klienten om tidsbe-
grænsninger for at sikre, at 
hovedparten af de områder I 
begge ønsker at diskutere, bliver 
berørt.

"Hvordan" spørgsmål gør det 
lettere at udarbejde en plan for 
jeres fremtidige relation.

Gennemgå handlingsplanen 
med din klient, hvis det er 
oplagt.

 Det lyder som om, dette er et område, du kunne tænke dig
at arbejde videre med.
Kan du nævne nogle vaner, du kan videreudvikle på dette
område?

 Nævn en ting du kan gøre for at videreudvikle denne
subskala.

Spørgsmål som kan være med til at runde samtalen af:

 Hvordan kunne du tænke dig at komme videre?
 Hvor engageret er du i din udviklingsplan?
 Hvis du ikke er helt engageret, hvad skal der så til for

at du bliver det? ELLER hvad skal der ændres i din
handlingsplan for at du kan forpligte dig helt til den?

 Hvordan vil du fortsætte med at være ansvarlig for
udviklingen på dette område?

	Jeg foreslår, at vi ....... Lyder det som en god idé for dig?
 Hvilke spørgsmål mangler vi at berøre?
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