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Denna guide är skapad för att effektivt utveckla dina kompeten-
ser i kommunikation. Målet är att du ska få ett stöd att utveckla di-
an kompetenser på lång sikt. 

Du kommer att lära dig en konkret process i fyra steg som kom-
mer att förbättra din förmåga att kommunicera i olika situationer, 
med olika människor. Den kommer att hjälpa dig att bygga lång-
variga relationer med kollegor, vänner och familj. 

Dina framgångar i livet, både yrkesmässigt och privat, påverkas 
av hur väl du kommunicerar och skapar relationer med andra. 
Din förmåga att relatera, kommunicera, influera och motivera and-
ra är avgörande för dina relationer. 

Du har säkert upptäckt att det är väldigt enkelt att komma över-
ens med vissa människor. Du förstår den andra personen omedel-
bart och utan minst ansträngning. Samspelet sker på något sätt 
av sig självt. Detta beror på mycket mer än att ni har en gemen-
sam bild av vad som sägs. Det är som att den andra personen 
ser dig och världen på samma vis som du gör. När detta sker är 
allt enkelt. Tänk tillbaka på senaste gången detta hände. Kändes 
det inte som om det skedde helt utan ansträngning?

Tyvärr sker inte detta i alla dina relationer. Det finns relationer där 
du inte riktigt förstår vad den andra personen menar, vilka motiv 
personen har eller vad hen vill. Och du har en känsla av att perso-
nen känner likadant för dig. Du upplever att ert samspel inte rik-
tigt fungerar. Resultatet blir kanske att du missar en affär, frustre-
rar en kollega, minskar motivationen hos en medarbetare eller 
gör en vän arg. Risken är stor att du känner dig besviken, frustre-
rad eller kanske tar situationen mycket energi. 

I situationer som dessa har du kanske känslan av det borde fin-
nas nåt du skulle kunna göra, men du vet inte riktigt vad. Du vet 
vad du vill uppnå, men du vet inte riktigt hur du ska göra för att 
uppnå det. Det kan kännas som att vara vilse utan en karta.

Din Extended DISC profil och denna guide är din karta. Den kom-
mer att stödja dig i att samspela med andra på ett mera effektivt 
sätt.
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INTRODUKTION



Extended DISC baseras på beteendeteorier som har använts i över 90 
år. Du har säkert hört talas om Carl Gustav Jung. Hans arbete har influe-
rat många av de affärsteorier och modeller man arbetar med idag. Ex-
tended DISC grundar sig på Dr Jungs teorier. Han skapade modeller 
som hjälper oss att förstå oss själva och andra. Styrkan i Extended 
DISC modellen är att den är lätt att förstå och använda. 

Dr Jung fann att människor kan delas in i fyra huvudsakliga beteendesti-
lar. Som ett resultat av detta skapade han en modell med två axlar, som 
skapade fyrakvadrantsmodellen. De två axlarna (Känna av-Intuition och 
Tänka-Känna). Denna modell är, än i våra dagar, den mest använda mo-
dellen för att förstå mänskliga beteenden.Låt oss beskriva modellen för 
att enklare förstå den.

Människor kan delas in i fyra olika beteendestilar:

1.Människo- eller uppgiftsorienterade

2.Utåtriktade eller reserverade

De fyra beteendestilarna kallas:

! D-Stil! (Dominans)

! I-Stil ! (Influens)

! S-Stil ! (Stabilitet)

! C-Stil ! (Kompetens)

Bakgrund
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Extended DISC 
modellen



Även om modellen på föregående sida kan vara till hjälp i de mest 
grundläggande analyserna av beteendestilar är den generell. För att 
utveckla den praktiska tillämpningen har Extended DISC skapat Dia-
manten. Diamanten bibehåller den användarvänliga ursprungliga mo-
dellen samtidigt som den ger möjligheten att visa teorin mera multidi-
mensionellt. 

D

S I

C

Uppgiftsorienterad

Människoorienterad

UtåtriktadReserverad

I denna guide kommer du att lära dig mera om DISC-teorin och hur du 
kan använda den. När du lär dig mera om stilar och tendenser är det 
viktigt att du har följande punkter om teorin i åtanke:

• Den klassificerar inte personer som bra eller dåliga

• Den begränsar inte personens förmåga att utvecklas

• Den ger inte höga eller låga poäng eller klassificerar människor som 
bättre eller sämre

• Den mäter inte intelligens eller yrkeskompetenser

• Alla stila har styrkor och utvecklingsområden

• Vår stil påverkar inte hur framgångsrika vi är. Den talar mera om hur vi 
gör när vi strävar mot framgång.

Extended DISC 
Diamanten
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Viktigt!



STEG 1:

FÖRSTÅ DISC-STILARNA



D-Stilen är den mest drivande och den mest bestämda av de fy-
ra beteendestilarna. D-stilen tenderar till att vara tävlingsinriktad 
och ha starkt resultatfokus. Som ett resultat av detta kan vissa 
uppfatta D-Stilen som aggressiv, burdus och ibland till och med 
oförskämd. Under press kan D-stilen uppfattas ha lite eller inget 
intresse för andra människor. De vill inte tappa kontrollen. D-stilar-
na vill gärna ha makten och vara ansvariga.

D-stilen föredrar att agera snabbt, ta risker, och få saker gjorda 
här och nu. De gillar utmaningar och förändring. D-stil kan även 
själv vilja skapa förändring. De kan också vara otåliga och ta 
snabba beslut.

LÄR 
KÄNNA 
D-STIL
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Motto: ! Jag gjorde det på mitt vis.

Fokus: ! Kontrollerar aktivt uppgifter och saker

Egenskaper:

Under press:

D-stilen har en tendens att glömma bort hur deras beteen-
de påverkar andra.

Fruktar:! ! Tappa kontrollen

Favoritfråga: Vad?

Vad är problemet? Vad ska göras?

Kommunikationsstil:

• Envägskommunikation. Hen talar, andra lyssnar.

• Presenterar åsikter som fakta

• Kan vara burdus

• Avbryter ofta

Hur D-stil identifieras:

• Alltid på språng

• Rak och säger ofta vad hen tänker

• Talar med många på samma gång

”I never worry about 
action, but only 

inaction.”

Winston Churchill
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 Några kända                 
personer som kan 

vara 
 D-stilar:

•Simon Cowell
•Tyra Banks
•Madonna
•Hillary Clinton
•Göran Persson
•Bernadette från 
”Big Bang Theory”



I-stilar är öppna, sociala och pratsamma. De gillar att vara i cent-
rum. De tycker om att interagera med andra och att träffa nya 
människor. De tycker inte om att fokusera på detaljer eller vara 
ensamma. Andra kan uppfatta I-stilar som vänliga, livliga och en-
tusiastiska.

I-stilar är influerande personer som för samman människor och 
får grupper att röra sig framåt. De vet vad de vill och vill gärna 
vara omtyckta av sin omgivning. Social acceptans är viktig för I-
stilen. De tycker om att vara omtyckta. I-stilen är pratsam och op-
timistisk. De är människoorienterade, spontana och energiska. 

I-stilen kan även missa detaljer, prata för mycket och vara väldigt 
känslosam. De kan lova lite för mycket då de är optimistiska. And-
ra kan uppfatta dem som slarviga, impulsiva och sämre på upp-
följning.

LÄR 
KÄNNA 
I-STIL
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Motto: ! Jag är väldigt trevlig, alla borde gilla mig

Fokus: ! Involverad med människor och känslor

Egenskaper:

Under press:

I-stilen tenderar att vara så fokuserad på människor att de 
tenderar att glömma bort detaljer och uppgifter.

Fruktar:! ! Social avvisning

Favoritfråga: Vem?

Vem kommer att gå på mötet? Vem har ni som kund idag?

Kommunikationsstil:

• Säljande och inspirerande

• Pratar mycket, men sällan om detaljer

• Undviker obekväma samtalsämnen

• Inte alltid direkt

Hur I-stil identifieras:

• Öppen och vänlig

• Talar om personer hen känner

• Lyssnar inte uppmärksamt eller länge

”Why fit in when you 
are born to stand out.”

Dr Suess
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Några kända                 
personer som kan 

vara 
 I-stilar:

•Robin Williams
•Bill Clinton
•Jim Carrey
•Will Smith
•Jonas Gardell
•Penny från ”Big 
Bang Theory”



S-stilen är stabil, lugn och avslappnad. Även om de gillar att intera-
gera med andra människor är de mera reserverade och mindre livli-
gare än I-stil. S-stilar föredrar att saker och ting förblir som de är då 
förändringar och överraskningar hotar deras känsla av trygghet. Fa-
miljen och vänner är viktiga för S-stilar. De försvarar sin egen grupp 
eller sitt eget team, ofta på ett emotionellt vis. Rättvisa är viktigt för S-
stilen.

S-stilen är pålitlig och stabil och samarbetar gärna. De säger: ”Berät-
ta vad, när och hur jag ska göra det så kommer jag att göra det med 
nöje. Men om du inte ger mig tillräckligt med detaljer, kommer jag in-
te att komma igång.” S-stilen föredrar trygghet och stabilitet. De för-
söker att undvika förändringar och kan behöva stöd att genomgå 
dem. De behöver veta hur förändringen kommer att påverka deras 
liv. På grund av deras hänsyn till andra kan de även förhala beslut. 

LÄR 
KÄNNA 
S-STIL
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Motto: ! Om det inte är sönder, laga det inte

Fokus: ! Involverad med bekanta människor

Egenskaper:

Under press:

S-stilen har en tendens att anpassa sig och vara artig.
Detta kan leda till att de säger ”Ja” till för mycket.

Fruktar:! ! Förlora trygghet

Favoritfråga: Hur?

Hur ska vi göra detta? Hur påverkar detta oss?

Kommunikationsstil:

• Envägskommunikation, hen lyssnar

• Svara då hen blir tillfrågad

• Talar lugnt

• Skapar förtroende

• Talar om ämnen hen känner till

Hur S-stil identifieras:

• Tankfull

• Lyssnar noggrant, nickar och visar att hen förstår

• Överväger alternativ, långsamma beslut

”Unless someone like 
you cares a whole awful 
lot, nothing is going to 

get better. It's not.”

Dr Suess
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Några kända    
personer som kan 

vara 
S-stilar:

•Mahatma Gandhi
•Prinsessan Diana
•David Beckham
•Sarah Jessica
Parker

•Fredrik Reinfeldt
•Rajech från ”Big
Bang Theory”



C-stilen är den mest analytiska av de fyra beteendestilarna. C-stilen 
kan vara väldigt detaljorienterad, ha stort fokus på fakta, information 
och bevis. Hen gillar att arbeta ensam och är den mest reserverade 
av de fyra stilarna. C-stil är metodisk och logisk i sin framtoning.

De är försiktiga och kritiska och vill uppnå hög standard. C-stilen fö-
redrar att arbeta under rådande omständigheter för att säkerställa 
kvalitet. C-stilen säkerställer att allt fungerar som det ska.

C-stilar kan ibland tendera att vara kritiska mot andra. De förväntar 
sig att alla ska följa deras standard. Deras fokus på detaljer och kor-
rekthet kan ibland uppfattas som pedantiskt. C-stil föredrar att göra 
saker och ting på ett korrekt vis. Detta kan få dem att bli långsamma 
beslutsfattare. De kan överanalysera och sbehöver mycket informa-
tion.

LÄR 
KÄNNA 
C-STIL
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Motto: ! Om vi inte hinner göra det korrekt, hinner vi 
! ! göra det igen?

Fokus: ! Analyserar uppgifter och saker

Egenskaper:

Under press:

Andra stilar kan uppfatta dem som kritiska då C-stil ofta 
är fokuserad på detaljer och påpekar fel.

Fruktar:! ! Att ha fel

Favoritfråga: Varför?

Varför fungerar det så här? Varför ska vi göra detta?

Kommunikationsstil:

• Bäst på skriven kommunikation

• Uttrycker inte avvikande åsikter

• Talar om detaljer och fakta

• Kan missa den stora bilden

Hur C-stil identifieras:

• Tystlåten och fortskrider långsamt

• Fokuserar på detaljer och ställer många frågor

• Kan uppfattas som blyg och reserverad

”I have no special 
talent. I am only 

passionately curious”

Albert Einstein
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Några kända                 
personer som kan 

vara 
 C-stilar:

•Albert Einstein
•Sherlock Holmes
•Monica i Friends
•Bill Gates
•Jan Guillou
•Sheldon Cooper 
från ”Big Bang 
Theory”
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STEG 2:

IDENTIFIERA DIN EGEN 
STIL



Identifiera din stil

Din Extended DISC analys visar dina två DISC-stilar.

Din naturliga stil

Din naturliga stil illustrerar din naturliga reaktion på en yttre stimu-
lans. Det är den beteendestil som tar minst energi och ansträng-
ning, kräver minst koncentration och är vanligtvis den mest be-
hagliga för dig.

Den illustrerar den naturliga reaktionen hos dig och är oftast det 
beteende som du använder utåt. 

Din anpassade stil

Din anpassade stil illustrerar hur du känner att du måste/vill an-
passa ditt beteende för att bättre klara av kraven i denna specifi-
ka situation eller miljö. Profil I visar din medvetna förståelse av dig 
själv och ditt egna beteende i dagsläget (medveten självbild).

Titta på de sidor i din Extended DISC analys som identifierar dina 
DISC-stilar.

EXEMPEL D-STIL

EXEMPEL I-STIL

EXEMPEL S-STIL

EXEMPEL C-STIL
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Din naturliga stil är den mest komfortabla beteendestilen för dig. Profi-
len beskriver ditt naturliga, spontana beteendemönster. Den är i allmän-
het rätt stabil, åtminstone på kort sikt. Detta är den beteendestil, som 
du helst använder och som tar minst energi.

Reflektion:

Min naturliga stil är:_____________________

Vilka är de största styrkorna med min beteendestil?

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

Hur kan jag använda mina styrkor mera effektivt?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Vilka är mina viktigaste utvecklingsområden?

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

Hur kan jag utveckla dessa områden?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Naturlig stil
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Extended DISC Diamanten åskådliggör din naturliga beteendestil samt 
de handlingsmönster som kräver mera energi. Det mörkast färgade om-
rådet beskriver din naturliga beteendestil. 

De ljusare områdena betecknar andra beteendemönster, som du kan 
följa utan större koncentration eller energiförbrukning. De vita område-
na visar de beteendestilar, som kräver mera energi, eftersom de inte är 
naturliga för dig. 

Pilen startar i ditt naturliga beteende och landar i det beteende du själv 
känner att du borde använda dig av i din nuvarande omgivning/situa-
tion. Pilens riktning kan variera beroende på yttre faktorer och omstän-
digheter, som t.ex. olika arbetsuppgifter, krav och förväntningar osv.

Observera att din anpassade stil påverkas av din perception. Det bety-
der inte att det är det beteendet du bör ha utan mera hur du uppfattar 
att du ska bete dig.

Om pilen landar i ett område som är ofärgat rör du dig mot ett beteen-
de som inte är naturligt för dig

Tänk på två saker:

1.Till vilken ruta rör sig pilen? 

2.Vilken ruta lämnar eventuellt din pil?

Anpassad stil
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ANPASSAD I-STIL ANPASSAD S-STIL

EXEMPEL:



Reflektion:

Min anpassade stil är:_____________________

Är den aktuella justeringen rimlig? Och i så fall varför?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Vad är det som påverkar denna justering (din chef, kulturen, arbetet, 
kunderna eller annat)?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Hur påverkar justeringen din energi?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Tror du att justeringen är nödvändig för ditt resultat?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Hur tror du det skulle vara om du inte gjorde justeringen?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Anpassad stil

17



18

STEG 3:

HUR IDENTIFIERAS DE 
OLIKA STILARNA



Identifiera olika stilar

Nu när du har identifierat din egen beteendestil är nästa steg att 
identifiera andras beteendestilar så att du sedan kan göra den 
mest effektiva justeringen till din egen stil. Detta är en färdighet 
som kräver övning, men är lätt att lära sig.

När du blir mer bekant med de olika DISC-stilarna kan du med 
lätthet identifiera dem hos andra. Du kommer snabbt säga till dig 
själv: "Hon är en D-stil" eller ”Denna person är främst en S-stil.”

Vissa personer du möter kommer att kräva mer ansträngning att 
identifiera.

Men följer du en trestegsprocess blir det enklare:

 Steg 1. Observera

 Steg 2. Utvärdera

 Steg 3. Känn igen

När du träffar någon, var uppmärksam på följande:

• Vad personen talar om

• Hur de säger det - typ av ord (t.ex. "jag" kontra "vi"), typ av frå-
gor (t.ex. "vad" eller "varför?")

• Kroppsspråk

• Tonläge

Att uppfatta olika beteenden kommer att bli en vana. Snart kom-
mer du att observera olika beteenden utan att tänka på det.
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Identifiera olika 
stilar

Steg 1. 
Observera



Baserat på dina observationer fundera på om personen är:

• Aktiv

• Reserverad

Om personen är aktiv har personen troligast D-stil eller I-stil

• Talar om och hur framtiden kan bli.

• Talar med en stark och hög röst

• Behåller ögonkontakt

Om personen är reserverad har personen troligast S-stil eller C-stil.

• Talar om dåtid och nutid och hur det är gjort

• Talar med en lugn och tystare röst

• Har en mera indirekt ögonkontakt
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Steg 2. Utvärdera



Därefter, observera om personen är:

• Uppgiftsorienterad

• Relationsorienterad

Om personen är uppgiftsorienterad har personen troligast D-stil eller 
C-stil

• Talar om saker

• Fokuserar mera på uppgifter än människor

• Visar inte mycket känslor

Om personen är relationsorienterad har personen troligast I-stil eller 
S-stil

• Talar och frågar om människor

• Fokuserar mera på människor än uppgifter

• Visar lätt känslor
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D-stil = Aktiv och Uppgiftsorienterad

Pratar om: Mål, sig själv, hårda värden (pengar, intäkter, vinster), resultat, för-
ändring.

Hur du identifierar en D-stil:

• Är beslutsam

• Är påstridig

• Mycket otålig

• Kan avbryta dig

• Är direkt, säger vad hen tänker

• Fokuserar på helheten

• Uttalar egna åsikter som fakta

• ”Hur gynnar detta mig?”

I-stil = Aktiv och människoorienterad 

Pratar om: Människor, laganda, bra saker, framtid, sig själv.

Hur du identifierar en D-stil:

• Pratar mycket

• Är livlig

• Är öppen och vänlig

• Verkar oorganiserade

• Lyssnar inte länge

• Håller sig borta från hårda fakta

• Visar mindre uppmärksamhet

• Hoppar från ämne till ämne
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Genom att kombinera aktiv eller reserverade och uppgifts- eller människo-
orienterad har du den information som behövs för att identifiera perso-
nens stil.

Steg 3. Känn igen



S-stil = Reserverad och människoorienterad 

Pratar om: Överenskommelser, principer, dåtid, bevis, teamet.

Hur du identifierar en S-stil:

• Är lättsam

• Visar lugn 

• Lyssnar noga

• Visar omtänksamhet

• Nickar 

• "Låt mig tänka på det."

• Tycker om eget fysiskt utrymme

• Blir inte lätt upphetsad

C-stil = Reserverad och uppgiftsorienterad 

Pratar om: Fakta, analyser, detaljer, regler, instruktioner.

Hur du identifierar en C-stil:

• Är tystlåten

• Fokuserar på detaljer

• Fortskrider försiktigt

• Frågar många frågor

• Är reserverad och något blyg

• Har svårt att uttrycka avvikande åsikter

• Är påläst på på dina produkter / tjänster

• Studerar specifikationer och annan information noggrant
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STEG 4:

JUSTERA DIN STIL



Justera din beteende- och kommunikationsstil

Nu är det dags att lära dig att justera din stil. Detta gör du genom 
två steg:

1. Din stil - identifiera din egen stil.

2. Andras stilar - använd processen på föregående sidor.

Exempel:

Låt oss föreställa oss att du är en säljare med I-stil, Du besöker 
en kund som äger ett företag, Sven Svensson.Vid exakt utsatt tid 
kommer hans assistent och hämtar dig och följer dig till Svens 
kontor. Det första du upptäcker är att hans kontor är väldigt pryd-
ligt och att han har många bilder på familjen framme. Sven reser 
sig, tar dig i hand och hälsar dig välkommen med ett vänligt, men 
avvaktande leende.

Du påbörjar som vanligt med ett trevligt samtal. Sven nickar tillmö-
tesgående, men är samtidigt ganska fåordig. Du börjar fundera 
på om Sven gillar dig. Det verkar så, men samtidigt är du lite osä-
ker då hans ansiktsuttryck inte är så enkelt att läsa av. När han 
talar är hans röst vänlig och lugn.

Även om ni inte ännu har hunnit tala om hans verksamhet eller 
ditt erbjudande verkar Sven fästa stor vikt vid detaljer och du kan 
se att han har många tankar. Sedan börjar han ställa frågor om 
hur ditt erbjudande fungerar och hur företaget du representerar 
skulle kunna hjälpa honom. Han frågar också om hur tjänsten 
skulle implementeras om det skulle vara så att han bestämde sig 
för att anlita er.

Vilken beteende- och kommunikationsstil tror du Sven har?

____________________________________________________

Vad bör du göra när du kommunicerar med Sven?

____________________________________________________

Vad bör du undvika när du kommunicerar med Sven?

____________________________________________________
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Du har säkert identifierat att Sven har en S-stil. Några av ledtrådarna 
kan vara:

• Mötet startar på utsatt tid

• Du upplevde honom som vänlig och lugn

• Han hade ett prydligt kontor

• Han ställde många ”Hur?” frågor

• Han hade bilder på familjen 

När du interagerar med dina kunder, kolleger och andra kan du identifie-
ra deras kommunikationsstil och justera din egen stil. Bet är viktigt att 
komma ihåg att du inte behöver - och inte ska - ändra dig själv som per-
son. Tanken är att du justerar din stil under korta stunder när du intera-
gerar med andra. 

Gå tillbaka och tänk på frågorna som de olika stilarna ställer; vad, vem, 
hur och varför. På samma sätt bör du kunna svara på dessa frågor bero-
ende på vem som frågar.

Vad? Vad är det som ska göras? Vad är lösningen? 

Vem? Vem har gjort så tidigare? Vem ska göra det nu? 

Hur? Hur ska vi göra? Hur påverkar det oss? 

Varför? Varför ska det göras? Varför är det inte gjort innan? 

Är du förberedd på dessa frågor, oavsett om du som chef ska informera 
eller som säljare ska presentera en tjänst, kommer du att vara beredd 
och du kommer inte har några problem att justera din kommunikation. 
Det innebär bara att du talar om samma sak, bara ur ett annat perspek-
tiv.

Fundera även på om du ska prata mera eller lyssna mera. Hur kan du 
matcha personens kroppsspråk och tempo för att skapa mera tillit? Ska 
du ställa frågor eller informera mera?

På följande sidor ska fördjupa oss i hur du kan kommunicera med olika 
beteende- och kommunikationsstilar.
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Detta är en kommunikationsguide om du har D-stil.

Hur du kommunicerar med andra stilar:

D-stil

• Var dig själv!

• Konkurrera inte 

I-Stil

• Uttryck entusiasm

• Låt hen tala

• Avbryt inte

• Tala om människor

• Lyssna tålmodigt

S-Stil

• Fokusera på hur saker ska göras

• Låt hen få tid att begrunda saker ur sitt eget perspektiv

• Var mindre krävande

• Pressa inte henne till snabba beslut

• Varna om förändringar i förhand

C-stil

• Besvara alla frågor grundligt

• Respektera hens expertis

• Ha tålamod med detaljer

• Lyssna och uppmuntra diskussion

• Erbjud alternativ

D-stil 
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Generella tips:

•Var mera tålmodig
•Prata mindre
•Lyssna mer
•Tillåt småprat
•Sakta ner tempo
•Försök att inte styra
•Fokusera mer på 

andras känslor 
•Se upp så att du 

inte uppfattas som 
ovänlig 



Detta är en kommunikationsguide om du har I-stil.

Hur du kommunicerar med andra stilar:

D-stil

• Ge tydliga tidsramar

• Var mindre flexibel och följsam

• Undvik att avbryta

• Förbli fokuserad

• Respektera hens oberoende

• Var rak

I-Stil

• Var dig själv!

• Kom ihåg dina mål

S-Stil

• Tala även om negativa aspekter

• Ge bakgrundsinformation

• Förvänta dig inte snabbt agerande

• Lyssna, avbryt inte och ge tid 

C-stil

• Fokusera på ”Varför”

• Förklara noggrant, tillhandahåll fakta

• Förbered, sakta ner tempo och tänk efter innan du agerar

• Var öppen för att besvara frågor

• Tillhandahåll skriftlig information

I-stil
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Generella tips:

•Var mera direkt
•Håll dig till ämnet
•Prata mindre
•Lyssna mera
•Kom ihåg att följa 

upp
•Bli inte för 

känslomässig
•Sakta ner tempot
•Fokusera mera på 

detaljer och fakta 



Detta är en kommunikationsguide om du har S-stil.

Hur du kommunicerar med andra stilar:

D-stil

• Fokusera på ”Vad”

• Agera snabbare

• Fokusera på aktuella problem

• Återkoppla regelbundet

• Var bestämd

I-Stil

• Öka tempot

• Agera snabbare

• Tala mer

• Var mera uttrycksfull

• Var entusiastisk

• Ha kul!

S-Stil

• Var dig själv!

•  Skjut inte upp

C-stil

• Respektera hens attityd till detaljer

• Ge endast relevant information

• Fokusera mera på uppgifter

• Behåll den stora bilden

• Uppmuntra framåtskridande

S-stil

29

Generella tips:

•Prata mera
•Fokusera mindre på 

detaljer
•Öka tempot
•Bli mindre 

känslomässig
•Var mera 

uttrycksfull
•Ha större 

resultatfokus i din 
kommunikation



Detta är en kommunikationsguide om du har C-stil.

Hur du kommunicerar med andra stilar:

D-stil

• Fokusera på kortsiktiga mål

• Var direkt och uppgiftsorienterad

• Var mindre teoretisk

• Ta inte hens rakhet personligt

• Börja med en övergripande bild

• Fokusera mindre på detaljer

I-Stil

• Fokusera på ”Vem”

• Var öppen för diskussion

• Tappa inte kontakten 

• Ha en ”Teamattityd”

• Fokusera inte på misstag

S-Stil

• Förklara stegvis

• Använd praktiska exempel, fokusera inte enbart på siffror

• Tillåt tid för eftertanke

• Visa också riskerna

• Uppmärksamma hens åsikter

C-stil

• Var dig själv!

• Överanalysera inte

C-stil
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Generella tips:

•Prata mer
•Var mera 

uttrycksfull
•Ägna mera tid åt 

småprat
•Försök att vara 

mera inspirerande
•Tala om känslor 

och människor
•Tala mindre om 

fakta och detaljer
•Undvik att framstå 

som kall och 
distanserad
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ÖVNINGSBLAD

PÅ FÖLJANDE SIDA HITTAR DU EN 
ÖVNING FÖR DIN 
KOMMUNIKATIONSPROFIL. DEN 
KOMMER ATT STÖDJA DIG ATT 
UTVECKLA OCH EFFEKTIVISERA DIN 
KOMMUNIKATION. ANVÄND DEN 
INFÖR VARJE MÖTE FÖR ATT TRÄNA DIG 
I KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER.



Min arbetsbok

Min naturliga stil är:_____________________

Personen jag kommer att interagera med:_____________________

Är personen?

1.Aktiv eller reserverad?

2.Uppgiftsorienterad eller människoorienterad?

Markera nedan:

D

S I

C

Uppgiftsorienterad

Människoorienterad

UtåtriktadReserverad

Personens beteende- och kommunikationsprofil är troligast?

__________________________________________________________

Två saker jag ska göra mera

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________

Två saker jag ska göra mindre

1.________________________________________________________

2.________________________________________________________
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Din naturliga stil är den mest komfortabla beteendestilen för dig. Profilen beskriver ditt naturliga, spon-
tana beteendemönster. Den är i allmänhet rätt stabil, åtminstone på kort sikt. Detta är den beteen-
destil, som du helst använder och som tar minst energi.

Reflektion:

Min naturliga stil är:_____________________

Vilka är de största styrkorna med min beteendestil?

3.__________________________________________________________

4.__________________________________________________________

5.__________________________________________________________

Hur kan jag använda mina styrkor mera effektivt?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Vilka är mina viktigaste utvecklingsområden?

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

Hur kan jag utveckla dessa områden?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Extended DISC Diamanten åskådliggör din naturliga beteendestil samt de handlingsmönster som krä-
ver mera energi. Det mörkast färgade området beskriver din naturliga beteendestil. 

De ljusare områdena betecknar andra beteendemönster, som du kan följa utan större koncentration 
eller energiförbrukning. De vita områdena visar de beteendestilar, som kräver mera energi, eftersom 
de inte är naturliga för dig. 

Pilen startar i ditt naturliga beteende och landar i det beteende du själv känner att du eller borde bete 
dig i din nuvarande omgivning/situation. Pilens riktning kan variera beroende på yttre faktorer och om-
ständigheter, som t.ex. olika arbetsuppgifter, krav och förväntningar osv.

Observera att din anpassade stil påverkas av din perception. Det betyder inte att det är det beteen-
det du bör ha utan mera hur du uppfattar att du ska bete dig.

Om pilen landar i ett område som är ofärgat rör du dig mot ett beteende som inte är naturligt för dig

Tänk på två saker:

1.Till vilken ruta rör sig pilen? 

2.Vilken ruta lämnar eventuellt din pil?
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Reflektion:

Min anpassade stil är:_____________________

Är den aktuella justeringen rimlig? Och i så fall varför?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Vad är det som påverkar denna justering (din chef, kulturen, arbetet, kunderna eller annat)?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Hur påverkar justeringen din energi?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Tror du att justeringen är nödvändig för ditt resultat?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

Hur tror du det skulle vara om du inte gjorde justeringen?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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