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Vad är Extended DISC?

Teori

En holistisk modell för att förstå människors beteende och kommunikationsstil

Modell

Identif ierar de viktigaste beteendevetenskapliga stilarna för att underlätta interaktion mellan människor. Och förbereder oss att mera
effektivt hantera och motivera andra människor

Du kan använda rapporten för att:

Insikt om den egna beteendestilenIdentif iera och förstå andra beteendenAnpassa ditt eget beteendePåverka andras beteende

Resultatet blir att du går:

Från önskat beteende till situationsanpassat beteende
Från ett beteende som utgår från mig själv till ett beteende som tar hänsyn till den andra personen
Från naturligt beteende till utvecklat beteende
Från spontant beteende till medvetet beteende

Extended DISC talar inte om vad personen kan, vilka värderingar personen har eller vilka mål personen har. Men Extended DISC kan
visa hur en person väljer att kommunicera eller vilket beteende personen med största sannolikhet kommer att ha i olika situationer.
Extended DISC talar alltså om hur personen gör saker. 

Organisation:

FinxS

Datum:

03.05.2017

Sam Sample

2



Extended DISC Profil 

Profil illustrerar en persons naturliga reaktion på en yttre stimulans. Det är den beteendestil som tar minst energi och ansträngning,
kräver minst koncentration och är vanligtvis det mest behagliga för den enskilde. Den illustrerar den naturliga reaktionen hos
personen och är oftast det beteende som personen använder utåt.

Profil II - Naturlig stil

35

0

40

0

25

0

0

100

D I S C

Anteckningar

Organisation:

FinxS

Datum:

03.05.2017

Sam Sample

3



Extended DISC Diamant

Diamanten beskriver f lexibilitetsområden Flexibilitetsområdet visar hur mycket och i vilken riktning den enskildes beteende är mest
f lexibelt, samt inom vilka områden personen är längst bort från sitt naturliga beteende. Det är viktigt att notera att vi har alla
möjligheter att göra allt, det är bara att vissa saker är mer naturliga och vissa mindre naturliga.

De färgade områdena i diamanten illustrerar de områden som är naturliga för personen. Det tar inte extra energi för honom/henne
att utföra arbetsuppgifter som kräver att hon/han befinner sig inom detta område.

När personen befinner sig i det vita området ökar energiförbrukningen och personen koncentrerar sig mer. Det känns inte lika
naturligt som det kändes i de färgade områdena och personen blir sannolikt trött och börjar göra misstag snabbare än han/hon
skulle i det färgade området.
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Styrkor

Den här personen är sannolikt till stor nytta för organisationen om dessa naturliga styrkor kan utnyttjas i så hög grad som möjligt.

Konkurrerar på ett människonära sätt
Kan hålla människor motiverade
Kör inte över sina underordnade på bekostnad av förändringar
Tar känslosaker i beaktande
Kan producera idéer
Ser på saker på lång sikt
Kan sälja sina idéer åt människor
Vågar fungera utan anvisningar
Är stimulerande och positiv
Är positivt inställd även i motgång
Håller på sin grupps bästa
Tycker om människor

Utvecklingsområde

Denna lista beskriver personens möjliga reaktioner under tryck eller beteende när det inte är kontrollerat. Den kan också beskriva
hur denna person kan upplevas av en motsatt människotyp.

Gör mindre noggranna uppskattningar
Fungerar ytligt
Påverkas av känslor
Försöker vara till lags för mycket
Handlar inte uppriktigt
Avslöjar inte alltid sin riktiga åsikt
Ute efter popularitet
Spenderar för mycket tid med människor
Gör slarvfel
Ser för mycket på sig själv
Blir ivrig utan att analysera situationen
Vill behålla sina kamrater till alla pris
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Motivationsfaktorer

De här sakerna höjer i allmänhet en sådan här persons motivation. Denna person reagerar i allmänhet positivt om andelen av dessa
faktorer ökar i arbetsmiljön.

En bra och levande vänskapskrets
En positiv och entusiastisk atmosfär
Fritt utfört ansvar
Människor som kommer med lätt
Öppenhet i kommunikation
Frihet från småpetiga uppgifter
Möjlighet att vara med
Öppna diskussioner
Kreativa idéer och genomförande av dem
Att kunna framföra sin egen åsikt
Nya möjligheter
Ett positivt sätt att föra saker framåt

Undvika/fruktar

På de här sakerna reagerar en sådan här person i allmänhet inte positivt, utan motivationen sjunker om andelen av dessa faktorer
ökar.

Torrhet och tråkighet
Tråkiga rutiner
Att bli åtskild från människor
Att förlora chansen att avancera
Detaljerade instruktioner
Att förlora sin popularitet
Att ens egen grupp splittras
Kyla och hårdhet
Begränsningar
Sakinriktning
Att stå och stampa på samma ställe
Dålig gruppanda
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Kommunikationsstil

Man har någon gång beskrivit en person som han som människonära, men ändå målinriktad, då han diskuterar. Han borde ha
förmågan att entusiasmera och sporra andra, ta sin grupp i betraktande och driva dess intressen samt dirigera gruppen i riktning
mot målen. Han är kanske inte en så deltagande lyssnare som man i början kan tro.

Roll i gruppen

Trendsättaren är en framåtsträvande idékläckare, som har förmåga att påverka andra medlemmar i gruppen. Trendsättaren blir inte
stillasittande, sysslolös och funderande utan litar på sin instinkt och spontanitet. Denna person gillar omväxling och att vara med i
olika grupper, situationer och ta olika roller. Andra medlemmar i gruppen tycker att Trendsättaren är öppen och social men också till
en viss grad ytlig och självcentrerad. I verkligheten är personen bara så fartfylld att han eller hon inte hinner stanna upp och
fundera på andras problem även om han eller hon skulle vilja det. Trendsättaren för gärna fram sina egna åsikter och strävar till att
få gruppen på sin sida. Som lyssnare är denna person inte vidare tålmodig. Trendsättaren måste på något sätt få skilja sig ur
mängden; det värsta för honom eller henne skulle vara att vara en vanlig genomsnittsmänniska i en genomsnittsgrupp. Att
koncentrera sig på en sak är svårt för honom eller henne, för Trendsättaren är bättre på att kläcka idéer än på att slutföra saker.

Sätt att få människors uppmärksamhet
Sätt att motivera gruppen
Möjlighet att delegera tråkiga saker

Gruppen kan förnya sig
Gruppens atmosfär hålls öppen
Får med sig människor
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Idealchef

Denna del beskriver de chefegenskaper som personen föredrar baserat på profil II, det naturliga beteendet.

En person som han borde ha en chef som såväl kan stanna på stället som målmedvetet föra en fråga framåt. Chefen skall kunna
lyssna och tala om annat än arbetsangelägenheter och vara en person, som det är trevligt att gå till. Chefen måste också tidvis
kunna få mera fart på en person som han, i synnerhet vad gäller att börja med nya uppgifter då han själv är av litet annan åsikt.

Personen som anställd

Visa positivitet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Visa på initiativ: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Tala högt oavsett konsekvenserna: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ständigt hjälpande: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Kompatibel med föreskrifter och processer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Genomföra repetitiva rutiner: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Följa regler exakt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Följa instruktioner exakt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Brett spektrum med fåtal instruktioner: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver tydliga mål och frihet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver stöd vid beslutsfattande: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver mycket uppmärksamhet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver mycket positiv uppmuntran: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver målfokuserade utvecklingsprojekt: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver känna trygghet och kontinuitet : -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver frihet och att kunna influera andra: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att lyssna noggrant: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Att ha modet att stå upp mot överordnad: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Arbeta självständigt utan tillgängliga instruktioner: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver tydligt definierade uppgifter och kontinuitet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Behöver tydligt definierade uppgifter och kontinuitet: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Ha tålamod att slutföra en uppgift: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
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Inlärning

Nedastående beteenden beskriver personens inlärningsstil.

Anteckningar

Oberoende handlingsorienterad inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Lärande i kontrollerad miljö: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inlärning genom gruppövningar: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inlärning genom att kritisera: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inlärning genom att förstå logiska processer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inlärning genom att fokusera på detaljer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Inlärning genom att dela idéer: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Handlingsorienterad inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Faktabaserat inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Experimentell inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Stegvis inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Vara en ivrig elev: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

"Trial and error" inlärning: -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Organisation:

FinxS

Datum:

03.05.2017

Sam Sample

9


