
TOLKNINGSANVISNINGAR

EXTENDED DISC



Denna manual är skriven för dig som är certifierad i Extended 
DISC. Även om Extended DISC är designat för att vara ett verktyg 
som är både enkelt att förstå och använda är det viktigt att du, 
när du återkopplar, är utbildad att använda Extended DISC och 
kan återkoppla på profiler.

Syftet med dessa tolkningsanvisningar är att ge dig en guide för 
hur du kan gå tillväga då du ger återkoppling på Extended DISC 
profiler. I dessa anvisningar utgår vi från en Extended DISC stan-
dardprofil med kommunikationstips. Använder du en annan profil 
och vill ha ytterligare stöd kan du alltid kontakta din Extended 
DISC leverantör.

Säkerställ att du har minst en timme bokad för återkoppling. Vill 
du även använda Extended DISC i coaching kan du alltid åter-
komma till profilen när det är lämpligt i coachingprocessen.

Fundera noga igenom vilken typ av profil som passar för just den 
här återkopplingen. 
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INTRODUKTION



Säkerställ att din klient har svarat på frågorna i frågeformuläret för 
Extended DISC. Det är också mycket viktigt att du har haft tid att 
förbereda dig genom att titta igenom din klients resultat.

Printa ut två kopior, en kopia för dig, där du kan skriva stödanteck-
ningar när du förbereder dig inför mötet med klienten, samt en ko-
pia för klienten. Genom en noggrann förberedelse visar du klien-
ten att  du tar ditt åtagande på allvar och är väl förberedd. 

Extended DISC profiler kan ge en stor mängd information. Säker-
ställ att din klient inte blir överväldigad av all information och fak-
ta. Om du behöver belysa många områden kan det vara bättre 
att boka flera möten. Genom att ha en tydligt bild av varför din kli-
ent har gjort en Extended DISC analys och vad som är syftet kan 
du enkelt välja ut den rapport och de delar i rapporten som ni bör 
fokusera på. 

På Extended DISC användarsidor hittar du många exempel på 
olika rapporter. 
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FÖRBEREDELSER



Fundera också på vilken kommunikation som passar klienten bäst. Om hen är mera ”aktiv”, tänk då 
på att hålla ett högre tempo, håll dig till de övergripande punkterna och undvik att bli alltför detaljerad 
i din presentation. Och andra sidan, om din klient är mera ”reserverad” kan det vara mera effektivt att 
dra ner på tempot, säkerställa att hen hänger med och samt planera in tid för reflektion och för att pro-
cessa informationen.

  

Säkerställ och planera din övning utifrån om klienten är övervägande ”uppgiftsorienterad” (D- och C-
stil) eller ”relationsorienterad”(I- och S-stil). Om hen är mera uppgiftsorienterad kan det vara effektivt 
att använda mera individuella övningar. Om hen är mera ”relationsorienterad” kan diskussioner vara 
mera effektivt.
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Det mest effektiva i återkopplingen är att ge din klient kunskap 
om DISC-stilarna innan ni fördjupar er i profilen. Meningen är inte 
att ge en fördjupad utbildning i DISC, men det kan ändå vara vär-
defullt att få en överblick på de fyra övergripande stilarna innan.

Många Extended DISC användare använder sig av nedanståen-
de bilder för att förklara grunderna. Du kan antingen visa bilden 
eller rita upp den på ett papper samtidigt som du förklarar de oli-
ka delarna.
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ÖVERBLICK 
DISC-STILARNA



Det är av yttersta vikt att betona vissa punkter gällande Extended DISC för klienten:

• Extended DISC modellen är ett verktyg för att observera och analysera beteende och kommunika-
tionsstil. Extended DISC analyserar inte personligheter, värderingar, kompetens eller erfarenheter

• Klassificerar inte personer som bra eller dåliga

• Begränsar inte personens förmåga att utvecklas

• Ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som bättre eller sämre

• Mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser

• Alla stilar har styrkor och utvecklingsområden

Det är viktigt att du belyser ovanstående punkter, speciellt den sista punkten. Det är också viktigt att 
vara uppmärksam och återgå till dessa så snart en klienten börjar värdera eller läsa in fel analyser i 
Extended DISC modellen. Det är viktigt att deltagarna får en tydlighet kring att alla stilar har både styr-
kor och utvecklingsområden och att en stil inte hindrar personer från att nå framgång. 

Det kan vara effektivt om du, i förväg, har funderingar och bilder av hur olika personer med olika stilar 
har nått stor framgång så att du har tydliga exempel om klienten börjar värdera en beteendestil som 
bättre eller sämre.
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VÅR STIL PÅVERKAR INTE HUR 
FRAMGÅNGSRIKA VI ÄR. DEN 
TALAR MERA OM HUR VI GÖR 

NÄR VI STRÄVAR MOT 
FRAMGÅNG.



Detta återkopplingsschema grundar sig på rapporten ”Per-
sonprofil Standard med tips & färger”

Innehåll Personprofil! ! ! ! ! !        Sid

Introduktion         2

Profil I & II          3

Extended DISC Diamanten      4

Styrkor & Utvecklingsområden      5

Motivationsfaktorer & Försöker undvika    6

Textsidor          7

Grupproll          8

Beteendekompetenser       9

Kommunikationstips        10-11

Beteendekompetenser       12

Profil I & II och Diamanten (sid 3 och 4) ger den bästa övergripan-
de bilden av din klients beteendestil. Denna tolkning görs genom 
att vi tittar på:

• Profilerna

• Procentsatserna 

• Extended DISC Diamanten.

Profil I & II (sid 3 i profilen)

Profilerna illustrerar tydligast relationen mellan klientens 4 olika 
beteendestilar. De är en visuell representation av din klients bete-
endestil. Vi kan inte titta på en beteendestil isolerat. Även om det 
är till hjälp att identifiera att en person har ”I-stil”, ger det inte en 
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ÅTERKOPPLING



total bild av personens beteendestil. För att få en komplett bild behöver vi titta på alla fyra stilarna i 
profilen.

Profilerna illustrerar resultatet av de svar klienten gav då hen fyllde i frågeformuläret. Profilen visar 
inga ”bättre” eller”sämre” resultat, de är bara olika.

Profil II visar klientens naturliga beteende och Profil I visar det anpassade beteendet

Profil II 

Det naturliga beteendet är det beteende som kräver minst energi från personen och som faller hen 
mest naturligt. Detta illustreras i Profil II. Det är det beteende som hen använder mest och i de flesta 
situationer. Även om hen i vissa situationer kan justera sitt beteende kommer detta vara det beteende 
personen använder sig av mest. Detta beteende kräver minst koncentration, energi och ansträngning 
för hen. Det är också det beteende som människor omkring hen troligen uppfattar att hen har.

När vi tolkar Profil II tillsammans med klienten tittar vi på Procent, Form, Storlek och Position.
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Procent

Det enklaste sättet att se vilken DISC-stil din klient har är att titta på procentsatserna under graferna. 

Procentsatserna beskriver formen i profilerna. De illustrerar förhållandet mellan de fyra viktigaste sti-
larna. Procentsatserna är också användbara när resultatet av flera personer måste jämföras.

Hur procentsatser beräknas: Andel av det sammanlagda avståndet från mittlinjen på de stilar som är 
på samma sida av mittlinjen.

Övre Procent: Stilar som ligger över mittlinjen. Beskriver det inbördes förhållandet av de dominerande 
stilarna.

Lägre Procent: Stilar som ligger under mittlinjen. Beskriver det inbördes förhållandet av de låga stilar-
na.
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Form

Formen talar om vilken DISC-stil personen har. Alla stilar som hamnar ovanför mittlinjen visar på per-
sonens naturliga beteende och alla stilar under mittlinjen visar de stilar som kräver mest energi och 
koncentration från klienten då detta är de minst naturliga DISC-stilarna för personen.

   C- & S-Stil! ! !        D- & S-Stil! ! ! !    I-, S- & C-Stil

Storlek

Storleken illustrerar hur konsekvent personen har svarat. Ju större profil desto mera konsekvent har 
personen varit då hen har svarat. Se nedanstående exempel:
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Samtliga profiler har 50% D-stil och 50% I-stil. Det som skiljer dem åt är att personen som har profilen 
längst till höger (se exempel f) har svarat mycket konsekvent att hen har 50% D och 50% I. Ju längre 
bort till vänster vi ser i exemplet desto mindre konsekvent har personen svarat. Detta innebär att des-
to snävare profilen är desto mindre konsekvent har personen varit i sina svar. Om profilen får en så 
låg validitet att den inte borde tolkas kommer ingen profil att skapas (se exempel a på föregående si-
da) och det dras inte heller några poäng från systemet.

Position

När du tittar på positionen på profilen kan det vara så att du upptäcker avvikande positioner. Det kan 
handla om stigande, fallande eller spegelvända profiler. Vi rekommenderar alla certifierade använda-
re att läsa avsnittet speciella profiler på användarsidorna. Se länk: 
http://www.behaveyourself.info/extended-disc-speciella-profiler-2/

Profil I 

Inledningsvis är det viktigt att påpeka att Profil I kan aldrig tolkas fristående. Profil I skall alltid 
tolkas som en jämförelse med Profil II.

Profil I illustrerar hur din klient känner att hen måste/vill anpassa sitt beteende för att bättre klara av 
kraven i denna specifika situation eller miljö. Profil I visar hens medvetna förståelse  av sig själv och 
sitt egna beteende i dagsläget (medveten självbild). Det betyder också att om förväntningar (inre el-
ler yttre), miljö eller annan påverkan förändras kan även Profil I ändras. Tänk dig att Profil I är en ögon-
blicksbild av personens medvetna förståelse av sig själv i det ögonblicket personen gjorde profilen.

Då Profil I alltid tolkas som en jämförelse med Profil II är det mest intressant att titta på skillnaderna 
mellan Profil Ii och Profil I. 

Om det visar sig att flera av din klients DISC-stilar sjunker kan det vara intressant att undersöka om 
personen upplever att hens stilar inte värdesätts, är motiverade eller uppmuntrade i hens nuvarande 
miljö. 

Om däremot flera av din klients stilar som befinner sig under mittstrecket stiger (återigen när vi jämför 
profil I med Profil II) kan personen uppleva att hen måste använda dessa DISC-stilar för att lyckas i 
den nuvarande miljön. 

Notera

99% av Extended DISC Personprofilrapporten grundar sig på Profil II.
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Förslag på effektiva frågor för Profil I och Profil II

• Vad tänker du om skillnaderna mellan Profil I eller Profil II?

• Hur ser du på justeringen som du gör mellan Profil I och Profil II?

• Vad är det som påverkar justeringen? (Din chef, kulturen på arbetsplatsen, finns det någonting i ar-
betsuppgifterna som föranleder justeringen?)

• Är det så att du faktiskt gör den justeringen på arbetet? Ge exempel på hur?

Extended DISC Diamanten (sid 4 i profilen)

Extended DISC Diamanten är en kraftfull illustration av hur din klients beteendestil ser ut. Den visar 
både det naturliga och det anpassade beteendet (Profil II och Profil I) i ett annat format som kanske 
gör det mera överskådligt för vissa av dina klienter. 

Extended DISC identifierar 160 olika beteendestilar i olika kombinationer. Som ett resultat av detta in-
nehåller varje kvadrat 40 beteendestilar.

Punkten där pilen startar visar positionen för Profil II. Pilspetsen landar i positionen för Profil I.
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Pilen

Det är inte ovanligt att pilen drar mest uppmärksamhet till sig då klienten får se sin Diamant. Det kan 
vara bra att komma ihåg att punkten där pilen startar är positionen i Diamanten som beskriver de fles-
ta delarna i rapporten som helhet. Samtidigt som pilspetsen landar i en position som mera är en ögon-
blicksbild och kan förändras. Pilen visar med andra ord endast den justering personen gör just nu, i 
den rådande situationen och miljön.

Det kan dock, utifrån rådande situation, vara intressant att titta på följande två saker:

1. Åt vilket position rör sig pilen?

2. Vilken position lämnar pilen?

3. Vad kan ligga bakom denna rörelse?

Om din klients Diamant inte har någon pil betyder det endast att hen inte har någon större skillnad 
mellan Profil I & II.

Färgade fält

De färgade fälten visar hur flexibel och inom vilka områden din klient är flexibel. De vita fälten visar 
vilka områden som tar mest energi och kräver mera koncentration från din klient. Återigen är det vik-
tigt att poängtera att detta är inte en illustration av vad personen kan eller inte kan göra, det är en il-
lustration om vilka beteenden som är mest och minst naturliga för hen. Det vill säga, beteende som 
kräver större eller mindre ansträngning för din klient. 

Det röda fältets position (om du har valt att formge egna profiler kan denna ruta ha en annan färg) il-
lustrerar personens mest naturliga stil. Det mörkgrå området beskriver hens naturliga beteendestil.

De ljusgrå områdena betecknar andra beteendemönster, som hen kan följa utan större koncentration 
eller energiförbrukning.

De vita områdena visar de beteendestilar, som kräver mera energi, eftersom de inte är naturliga för 
hen.

Diamanten stödjer din klient att få insikter om hur mycket koncentration, ansträngning eller energi oli-
ka arbetsuppgifter eller situationer kräver.

Följande frågor kan vara intressanta:

1. Om du tittar på alla dina arbetsuppgifter, vilka områden hamnar de i?

2. Vilka arbetsuppgifter befinner sig inom det vita fältet?
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3. Vad innebär det när jag måste genomföra dem?

4. Vilket stöd skulle jag kunna få med dessa uppgifter?

5. Finns det möjlighet att delegera?

6. Hur skulle jag kunna justera min kommunikationsstil när jag kommunicerar med personer som 
har en stil som befinner sig i mina vita områden?

Styrkor och utvecklingsområden (sid 5 i profilen)

På denna sida hittar du din klients styrkor och utvecklingsområden i punktform. Observera att dessa 
utgår endast från personens naturliga beteende (Profil II). Tänk på att de inte beskriver beteenden 
som personen utvecklat utanför sin naturliga stil. Som exempel kan vi tänka oss en person som har 
en I-stil och har utvecklat starka och effektiva strategier för att bli mera systematisk, organiserad och 
detaljerad.

Styrkor

Styrkor beskriver din klients nyckelstyrkor. Hjälp din klient att få insikter om dem. Var också noga med 
att beskriva för hen att överanvändning av styrkor kan bli utvecklingsområden. Stöd din klient att hitta 
en balans. Exempel på frågor kring styrkor:

1. Identifiera en av alla styrkor som du anser är din största styrka?

2. Hur använder du denna styrka i din nuvarande situation?

3. Kan du justera din stil för att bli mera effektiv genom att använda en av styrkorna mera?

4. Hur skulle du kunna göra det?

5. Finns det styrkor som du inte uppfattar som en beskrivning av dig?

6. Kan dessa vara styrkor som uppfattas av andra?

Utvecklingsområden

Utvecklingsområden beskriver de områden som din klient kan utveckla. Det kan vara av värde att vi 
alla har lättare att se våra styrkor än våra utvecklingsområden. Kom även ihåg att rapporten i sin hel-
het beskriver klientens naturliga och ibland omedvetna beteende. Det är också bra att påminna om 
att alla profiler har lika många utvecklingsområden, det finns med andra ord inga ”bra” eller ”dåliga” 
profiler. Trots att din klient kan ha svårast att acceptera dessa punkter ligger den största möjligheten 
till utveckling här.
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Exempel på frågor kring utvecklingsområden:

1. Identifiera det utvecklingsområde som du kan se som en hävstång för din utveckling.

2. Berätta vilka utvecklingsområden du upplever som en passande beskrivning av dig?

3. Finns det utvecklingsområden du inte känner igen dig i?

4. Om du tänker tillbaka på en utmanande situation, kan det vara så att du känner igen dig i det ut-
vecklingsområdet då?

Motivationsområden och Fruktar (försöker undvika) (sid 6 i profilen)

På denna sida hittar du de situationer som din klient känner sig motiverad av och de situationer som 
personen försöker undvika. Även dessa presenteras i punktform. Observera att dessa utgår endast 
från personens naturliga beteende (Profil II). 

Motivationsfaktorer

Denna del beskriver det som vanligtvis motiverar din klient. Hen kommer troligen respondera på ett 
positivt sätt om motivationsfaktorerna ökar i olika situationer, hen kommer att känna mera energi och 
entusiasm.

Exempel på frågor kring motivationsfaktorer:

1. Välj ut två motivationsfaktorer som du upplever viktiga i din nuvarande situation.

2. Hur skulle du kunna få mer av dem i din vardag? Var specifik.

3. Vad skulle det innebära för dig om du ökade andelen av flera motivationsfaktorer i din vardag?

4. Vilka motivationsfaktorer saknar du i din nuvarande situation?

5. Vad skulle du kunna göra för att dessa skulle kunna bli en del av din vardag?

Fruktar (försöker undvika)

Här beskrivs vad din klient försöker undvika och inte känner sig bekväm med. De kan påverka din kli-
ent genom att energin och motivationen minskar. Detta avsnitt kan hjälpa din klient att identifiera situa-
tioner i hens nuvarande situation som minskar motivationen och därmed kan upplevas som en utma-
ning. Be din klient att beskriva hur detta påverkar hens resultat inom det området.
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Textsidor (sid 7 i profilen)

Textsidorna beskriver hur andra kan uppfatta en person med din klients beteendestil. 

Denna del av rapporten ger en övergripande bild och beskriver klientens naturliga beteendestil. När 
du läser enstaka meningar tillsammans med din klient bör ni ha i åtanken att hen har en förmåga att 
anpassa sitt beteende. Det är även säkert så att hen redan har arbetat med flera av sina utvecklings-
områden. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Extended DISC inte beskriver hur din klient är som person, 
utan hur hen tenderar att göra. 

Alla profiler har både styrkor och utvecklingsområden. Som individer tenderar vi att ha lättare att hålla 
med om det som beskriver våra styrkor och ser det som lite mera utmanande att acceptera våra ut-
vecklingsområden. 

Ge din klient några minuter att titta igenom sina textsidor. Om hen har svårt att känna igen sitt eget 
beteende i textsidorna kan du hjälpa hen att reflektera genom att fundera på följande:

• Titta på beskrivningen utifrån flera olika situationer och när du interagerar med olika individer. 

• Kan det vara så att detta beskriver dig i nya situationer?

• Kan dessa beskrivningar ha stämt in på dig innan du började jobba med dina utvecklingsområden?

• Har du någon gång fått återkoppling som stämmer överens med beskrivningen, även om du då kän-
de dig missuppfattad av personen?

Din grupproll (sid 8 i profilen)

Denna sida beskriver din klient som teammedlem. Det finns totalt 10 Teamroller. Dessa är med andra 
ord mera generella än andra delar i Extended DISC. Sidan med grupproll beskriver din klients arbete 
i ett team utifrån följande punkter:

• Generell beskrivning av klientens teamroll

• Inställning till grupparbete

• Roll som beslutsfattare

• Roll som motiverare

• Roll som genomförare

• Den nytta teamet har av denna roll
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Se Teamrollernas placering i Diamanten nedan.

Du hittar mera information om de olika rollerna på Extended DISC användarsidor.

Hur du arbetar i en grupp - Beteendekompetenser (sid 9 i profilen)

Extended DISC Beteendekompetenser utgår alltid från din klients naturliga beteende (Profil II). På si-
dan 9 illustreras din klients grupproll som beteendekompetenser. Utifrån olika påståenden, som be-
skriver olika beteendestilar, kan din klient med lätthet se hur beteendekompetenserna är naturliga för 
hen eller om de kräver mera energi. 

Beteendekompetenserna använder en -5 till 5 gradig skala, från "Inte naturlig till naturlig stil". Din kli-
ents position illustreras med en ruta. Inte naturligt stil, som ligger mest till vänster, kräver mer energi 
av din klient. Naturligt stil, som ligger mest till höger, beskriver områden som kräver mindre energi 
från klienten. 

Detta är inte en skala för "kan - kan inte göra". Med andra ord, när en av hens beteendekompetenser 
finns på vänster sida av skalan, betyder det inte att hen inte kan göra mycket bra i det området. I själ-
va verket kanske hen utmärker sig i detta område. Resultaten indikerar helt enkelt att hen måste spen-
dera mer medveten ansträngning, koncentration och energi ur en beteendevetenskaplig aspekt. 

Att titta på alla beteendekompetenserna säger inte så mycket. Välj istället ut de beteendekompeten-
ser som ligger mest till vänster respektive längst till höger och diskutera och utforska hur detta kan 
påverka din klients situation. 
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Kommunikationstips (sid 10 & 11 i profilen)

På dessa sidor får din klient tips om hur hen kan utveckla en mera effektiv kommunikation med andra. 
Tipsen utgår från din klients profil och ger specifika tips om utvecklingsinsatser. 

Det kan vara värdefullt att träna på att använda dessa tips tillsammans med din klient. Du kan göra 
på följande sätt:

1. Be din klient att tänka på en person där kommunikationen inte flyter på som hen skulle vilja

2. Hjälp din klient att fundera på vilken beteendestil den personen skulle kunna ha

3. Titta på tipsen tillsammans och välj ut 2-3 tips som din klient kan testa

Kommunikation - Beteendekompetenser (sid 12 i profilen)

Extended DISC Beteendekompetenser utgår alltid från din klients naturliga beteende (Profil II). På si-
dan 12 illustreras din klients kommunikationsstil som beteendekompetenser. Utifrån olika påståen-
den, som beskriver olika kommunikationsstilar, kan din klient med lätthet se hur beteendekompeten-
serna är naturliga för hen eller om de kräver mera energi. 

Beteendekompetenserna använder en -5 till 5 gradig skala, från "Inte naturlig till naturlig stil". Din kli-
ents position illustreras med en ruta. Inte naturligt stil, som ligger mest till vänster, kräver mer energi 
av din klient. Naturligt stil, som ligger mest till höger, beskriver områden områden kräver mindre ener-
gi från dig. 

Detta är inte en skala för "kan - kan inte göra". Med andra ord, när en av hens beteendekompetenser 
finns på vänster sida av skalan, betyder det inte att hen inte kan göra mycket bra i det området. I själ-
va verket kanske hen utmärker sig i detta område. Resultaten indikerar helt enkelt att hen måste spen-
dera mer medveten ansträngning, koncentration och energi ur en beteendevetenskaplig aspekt. 

Att titta på alla beteendekompetenserna säger inte så mycket. Välj istället ut de beteendekompeten-
ser som ligger mest till vänster respektive längst till höger och diskutera och utforska hur detta kan 
påverka din klients situation. 
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