
INSTRUKTIONER FÖR HANDLEDARE                                   

4 STEG TILL EFFEKTIV KOMMUNIKATION

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 
som handledare är utbildad att använda det och lära ut det.

Syftet med denna handbok är att ge dig en guide för att på ett ef-
fektivt sätt arbeta med grupper som vill lära sig mera om Exten-
ded DISC. Meningen är inte att ge dig en strikt manual för hur du 
exakt ska handleda en grupp utan är i första hand till för att:

1. Ge förutsättningar för dig att förbereda en effektiv utbildnings-
session genom att föreslå en steg-för-steg guide

2. Göra förberedelsen så tidseffektiv som möjligt

3.Ge dig idéer om hur du effektivt kan arbeta med en grupp

Manualen har följande viktiga antaganden:

1.Du är en handledare med vana att arbeta med grupper. Det in-
nebär att denna manual inte tar upp viktiga frågor som hur du för-
bereder utbildningslokalen, hur du hanterar ”störande” moment 
eller hur du kan använda olika pedagogiska grepp som t ex hu-
mor.

2.Du är certifierad i Extended DISC

3.Även om du kan använda denna manual som grund för att arbe-
ta med utbildningar som sträcker sig över en eller flera dagar är 
den i första hand designad för en utbildning som sträcker sig 
över en1/2 dag. Du kan utan problem utgå från manualen för att 
skapa en heldag. Du kan till exempel lägga till övningar och pre-
sentationer som du hittar på Extended DISC användarsidor.
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Välkommen och introduktion 

• Överblick över vikten av en effektiv kommunikation i en organi-
sation

• Introducera agendan

• Kort bakgrund om Extended DISC

Steg 1: Skapa en förståelse för olika kommunikations- och be-
teendestilar 

• Introducera Extended DISC modellen

• Lär känna de olika stilarna (D, I, S och C)

Steg 2: Identifiera din stil 

• Tolka den egna rapporten

• Fokusera på de viktigaste delarna

Steg 3: Hur identifieras de olika stilarna 

• Observera

• Utvärdera

• Känn igen

Steg 4: Justera din stil 

• D-stil

• I-stil

• S-stil

• C-stil

Knyt ihop dagen och svara på eventuella frågor 
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1.Titta igenom handledarboken och allt relaterat material.

2. Fundera noggrant igenom ändamålet med övningen samt för-
väntningarna från din uppdragsgivare. 

3. Ta följande beslut:

a. När du är klar med övningen, vilket material skall du till-
handahålla. Ska rapporterna skickas ut via mail till deltagar-
na? Vem skickar ut dem? Vilket presentationsmaterial skall 
skickas ut och av vem?

b. Vilken typ av rapport ska användas under övningen? 
Standard, säljrapport, ledarrapport, kundservice eller en an-
nan?

4. Säkerställ att samtliga deltagare har fyllt i svarsformuläret så att 
rapporten är klar. Vi rekommenderar att du sätter en deadline, cir-
ka fem dagar innan övningen. Detta ger dig tid att titta igenom 
deltagarnas rapporter samt att påminna dem som eventuellt har 
glömt att fylla i svarsformuläret. 

5. Gå igenom alla deltagarnas rapporter. Du kommer att få en tyd-
ligare bild av vilka kommunikationsprofiler du kommer att möta 
samt vilken typ av frågor som kan dyka upp.

6.Ta ut en teamrapport på deltagarna. Denna ger dig en över-
skådlig bild av gruppen. Genom att titta på Namnkartan får du in-
te bara en bild av gruppen utan kan möta varje deltagare på ett 
individuellt sätt.

7. Du kan även fundera på var deltagarna befinner sig i kartan, är 
gruppen mera aktiv eller är gruppen mera reserverad?

Se bilder på nästa sida.
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Om gruppen är mera ”aktiv”, tänk då på att hålla ett högre tempo, håll dig till de övergripande punk-
terna och undvik att bli alltför detaljerad i din presentation. 

Och andra sidan, om din grupp är mera ”reserverad” kan det vara mera effektivt att dra ner på tem-
pot, säkerställa att alla hänger med och förstår samt planera in tid för reflektion och för att processa 
informationen.

8.Säkerställ och planera din övning utifrån om gruppen är övervägande ”uppgiftsorienterad” (D- och 
C-stil) eller ”relationsorienterad”(I- och S-stil). Om gruppen är mera uppgiftsorienterad kan det vara 
effektivt att använda mera individuella övningar. Om gruppen är mera ”relationsorienterad” kan grupp-
övningar vara mera effektivt.

9. Denna guide erbjuder många exempel på situationer som förklarar teorin. Men du kan även avän-
da dig av egna exempel från din vardag för att stärka din pedagogik och göra den mera levande, ro-
lig och personlig.

10. Fundera på hur många deltagare du har i gruppen och hur du vill att möbleringen skall vara. Den-
na handbok utgår ifrån att deltagarna sitter i öar med grupper där 4-5 deltagare sitter tillsammans.
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1. Handboken för handledare

2. Presentation kopplad till denna handbok. Du hittar presentatio-
nen på användarsidorna.

3. Deltagarnas rapporter

4. Åhörarkopior

5. Deltagarhäftet ”4 steg till effektiv kommunikation” hittar du på 
användarsidorna

6. Projektor

7. Blädderblock

8. Pennor

9. Tejp

10. Långt gummiband (för demonstration)

11. Anteckningsblock och pennor

12. Utvärdering av övningen
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Om gruppen är mera ”aktiv”, tänk då på att hålla ett högre tempo, håll dig till de övergripande punk-
terna och undvik att bli alltför detaljerad i din presentation. 

Och andra sidan, om din grupp är mera ”reserverad” kan det vara mera effektivt att dra ner på tem-
pot, säkerställa att alla hänger med och förstår samt planera in tid för reflektion och för att processa 
informationen.

13.Säkerställ och planera din övning utifrån om gruppen är övervägande ”uppgiftsorienterad” (D- 
och C-stil) eller ”relationsorienterad”(I- och S-stil). Om gruppen är mera uppgiftsorienterad kan det 
vara effektivt att använda mera individuella övningar. Om gruppen är mera ”relationsorienterad” kan 
gruppövningar vara mera effektivt.

14. Denna guide erbjuder många exempel på situationer som förklarar teorin. Men du kan även avän-
da dig av egna exempel från din vardag för att stärka din pedagogik och göra den mera levande, ro-
lig och personlig.
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Visa Powerpoint: 

Bild 1

Blädderblock: 

Skriv ner ditt namn och dina kontaktuppgifter. Skapa även ett 
blad för parkering av frågor som du vill svara på senare under da-
gen.

Du handleder:

God morgon mitt namn är <ditt namn> och jag är <Titel> och jag 
jobbar på <Företag/Organisation/Avdelning>.

Idag ska vi utveckla en praktisk och konkret plan för att utveckla 
vår förmåga att kommunicera. Vårt tillvägagångssätt kommer att 
vara praktiskt inriktat och målet är att ge dig en enkel steg-för-
steg modell som du enkelt kan använda dig av i ditt dagliga arbe-
te. 

Mitt mål som handledare är att skapa en dag där ni får utrymme 
att reflektera, ställa frågor, dela med er av erfarenheter oh dela 
med oss av idéer. Vi kommer under dagen att arbeta med ”4 steg 
för effektiv kommunikation” (dela ut häftet till alla deltagare). Vi 
kommer under dagen att återkomma till häftet .
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Blädderblock:

Samtidigt som du ber varje deltagare att presentera sig ställer du frågor om förväntningar på dagen 
till var och en och skriver upp svaren på blädderblocket.

Tips till handledaren:

Du kan förbereda dig på att hålla presentationen kort genom att i förväg studera gruppens teamprofil. 
Du har genom din förberedelse tagit reda på vad gruppen har för behov.
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Du handleder:

Dina framgångar i livet påverkas starkt av din förmåga att kommu-
nicera och interagera med andra människor. Din skicklighet att 
relatera, kommunicera, influera och motivera andra kommer att 
avgöra hur effektiva och långsiktiga relationer du skapar med kun-
der, kolleger, chefer, medarbetare, vänner och familj.

Låt mig ge ett kort exempel som många av er säkert känner igen. 

Tom arbetar som chef och har 20 medarbetare. Som alla vi här 
inne har Tom sin egen kommunikationsstil. Han är framgångsrik i 
sin roll som chef, men han känner samtidigt att han har flera med-
arbetare som skulle kunna öka sin effektivitet. Han har en känsla 
av att några av hans medarbetare inte fullt ut förstår det han försö-
ker förmedla och ibland tar hans försök att kommunicera enormt 
mycket energi. Samtidigt upplever han att han inte förstår vissa 
av sina medarbetares sätt att se på saker och ting. 

Tom har även en del kontakt med kunder. Även här upplever han 
att interaktionen inte sker så smidigt och han har förstått att detta 
har påverkat om kunden väljer att teckna ett avtal eller inte. Tom 
känner sig frustrerad över detta och tycker att han ägnar mycket 
energi till detta, men samtidigt får han inte det resultat han vill ha. 

Vi känner alla igen oss i denna situationen. Vi upplever alla sam-
ma sak som Tom. Och vi möter det inte bara på arbetet, utan 
även i andra situationer i livet.

Tips till handledaren:

• Om du väljer att istället använda egna exempel från din verklig-
het blir det oftast mera levande.

Gruppdiskussion:

Har ni liknande upplevelser hemma eller privat?

Har ni liknande upplevelser på arbetet?

• Uppmuntra deltagarna att berätta om sina egna historier ge-
nom att ställa öppna frågor.
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Alternativ övning:

Du handleder:

Ni får nu fem minuter för att prata med dem som sitter vid ditt bord om en situation där du upplevde 
att kommunikationen inte fungerade. Berätta vad som hände och vilka konsekvenser detta fick. Utse 
an av er som kommer att sammanfatta gruppens diskussion och erfarenheter.

Tips till handledaren:

• Se till att du finns tillgänglig för frågor

• Detta kommer att hjälpa deltagarna att börja interagera och lära känna varandra lite.

Du handleder:

Ok, nu har det gått 5 minuter. Låt oss kort se vad ni kom fram till. Vilka var era erfarenheter och utma-
ningar?

Tips till handledaren:

• Uppmuntra ”talespersonen” att berätta om gruppens diskussioner

• Du kanske väljer att skriva upp några nyckelord på blädderblocket. Ord som ofta kommer upp är 
”frustrerande”, ”utmattande”, ”ineffektivt”, ”tappade affären” eller ”tappade kunden/medarbetaren”.

• Målet med denna övning är att få deltagarna att börja interagera med varandra och ställa sig själva 
frågor kring kommunikation. 

Du handleder:

Vi möter alla dagligen situationer där vår naturliga kommunikationsstil inte fungerar. Oftast fungerar 
den, men ibland funkar det bara inte. Vi tycker själva att vi är tydliga, men andra tycks inte alls förstå 
vad vi menar. Vi testar olika sätt att kommunicera, ibland fungerar det och ibland inte. Vad beror detta 
på?

• Vi är olika som människor

• Vi utgår oftast från oss själva när vi interagerar med andra

• Detta skapar problem i vårt arbetsliv och privat

• Vi kommer att lära oss en modell som tydliggör på vilka sätt vi är olika och hur vi kan kommunicera 
med dem som är olika oss
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Visa Powerpoint: 

Bild 2

Visa Powerpoint: 

Bild 3
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Du handleder:

Idag ska vi utveckla din egen plan för 4 steg mot effektiv kommunikation. De fyra stegen du kommer 
att lära dig är:

1. Att lära dig att förstå de olika beteende- och kommunikationsstilarna genom Extended DISC model-
len. Denna modell utgår från i första hand fyra stilar som definieras som D, I, S och C.

2. Du kommer att få tillgång till din egen Extended DISC beteende- och kommunikationsprofil som 
identifierar din stil.

3. Vi kommer att lära oss att identifiera andras beteende- och kommunikationsstil.

4. Du kommer att utveckla din egen plan för att justera din egen profil.
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Du handleder:

Innan vi börjar vill jag ta upp några viktiga punkter.

• Extended DISC modellen är ett verktyg för att observera och 
analysera beteende och kommunikationsstil. Extended DISC 
analyserar inte personligheter, värderingar, kompetens eller er-
farenheter

• 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

Tips till handledaren:

Det är viktigt att du belyser ovanstående punkter, speciellt den 
sista punkten. Det är också viktigt att vara uppmärksam och åter-
gå till dessa så snart en deltagare 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 styrkor och utveck-
lingsområden och att en stil inte hindrar personer från att nå fram-
gång. 

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

Det kan vara effektivt om du har funderingar och bilder av hur oli-
ka personer med olika stilar har nått stor framgång. 

Du handleder:

Innan vi fortsätter kommer jag att ge en liten förklaring och bak-
grund till Extended DISC.

Extended DISC baseras på beteendeteorier som har använts i 
över 90 år. Du har säkert hört talas om Carl Gustav Jung. Hans 
arbete har influerat många av de affärsteorier och modeller man 
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arbetar med idag. Extended DISC grundar sig på Dr Jungs teorier. Han skapade modeller som hjäl-
per 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 beteendestilar. Utifrån detta skapade han 
en modell med två axlar, som skapade fyrakvadratsmodellen. De två axlarna är Känna av-Intuition 
och Tänka-Känna. Modellen är, än i våra dagar, den mest använda modellen för att förstå mänskliga 
beteenden.

Tips till handledaren:

Kom ihåg vilka du talar till! Om du har en grupp med övervägande S- och C-stilar kan det vara effek-
tivt att uppehålla dig lite längre vid att berätta om bakgrunden till Extended DISC. Om du har en 
grupp med övervägande D- och I-stil kan du hålla denna del kort och hänvisa till introduktionen i häf-
tet du delat ut till deltagarna.

Förklara och visa Powerpoint: 

Bild 4, 5 och 6

.
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Du handleder:

En tydlig förståelse av de 4 DISC-stilarna är grunden för att kun-
na använda Extended DISC praktiskt i din utveckling. När du väl 
har förstått dem kommer du att kunna använda dig av Extended 
DISC i många olika situationer.

Vi skulle kunna jämföra Extended DISC med en karta. Om vi inte 
vet var vi befinner oss är det svårt att hitta dit vi vill komma. Men 
och andra sidan har vi inte så stor nytta av att veta var vi är om vi 
inte vet vilken väg vi ska ta för att komma fram. Extended DISC 
hjälper oss att ta medvetna beslut om vilken väg vi ska ta.

Extended DISC är ett verktyg som stödjer individer, team och or-
ganisationer att göra de justeringar som behövs för att bli effekti-
va och nå våra mål. Modellen är enkel att förstå och skapar effek-
tiv utveckling.

Låt oss förenkla Dr Jungs modell så att den blir mera användar-
vänlig. 

Visa Powerpoint: 

Bild 7
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Du handleder:

Beteenden kan delas in i fyra huvudsakliga stilar genom att identifiera om ett beteende är:

1. Uppgifts- eller människoorienterat

2. Reserverat eller utåtriktat

De fyra stilarna är:

•  D-Stil  (Dominans)

•  I-Stil  (Influerande)

•  S-Stil (Stabilitet)

•  C-Stil (Kompetens)

Du handleder:

Extended DISC modellen (Diamanten) är en generell beskrivning och bör inte användas vid mera spe-
cifika eller grundläggande analyser av människors personligheter, den beskriver generella beteen-
den. Extended DISC modellen (Diamanten) beskriver dock inte endast en beskrivning av 4 olika sti-
lar. Vi är alla unika individer och inte endast en bokstav i en modell. Sanningen är den att vi kan alla 
använda alla beteendestilar. Men samtidigt har vi alla ett naturligt beteende som speglar sig i en stil 
och som känns mest bekväm för oss. Detta är den stil vi tenderar att använda oss av allra mest. Sam-
tidigt är en annan beteendestil minst naturlig, och därmed mera utmanande, för oss. De återstående 
två stilarna hamnar någonstans mittemellan. Extended DISC modellen (Diamanten) hjälper dig att för-
stå de olika stilarna och vilken påverkan det har på ditt egna beteende.

Tips till handledaren:

Avsluta detta avsnitt med följande punkter:

•  Det finns 4 övergripande beteendestilar (D,I, S och C)

•  Extended DISC modellen (Diamanten) beskriver dessa stilar på ett mera individuellt sätt

•  Extended DISC modellen (Diamanten) är ett verktyg som hjälper oss att förstå vår egen stil, identifi-
era andras stilar och justera vår egen stil
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Alternativ gruppövning - Perfekt plats på kontoret:

En enkel och rolig övning som visar hur olika stilar har väldigt olika preferenser. Om du har en liten 
grupp kan denna övning göras individuellt. OBS: Gör denna övning innan du diskuterar DISC-stilar 
och delar ut rapporterna.

Instruktioner:

1. Dela upp gruppen i grupper om du har fler än 6 personer per stil, kan du göra flera grupper 
med samma stil.

2. Dela ut papper från blädderblock och pennor

3. Be gruppen lyssna mycket noga eftersom det bara finns en enda instruktion. Det finns ingen 
mer information. De behöver agera utifrån denna instruktion och vad den innebär för deras 
grupp.

4. Berätta för grupperna att de ska BESKRIVA EN PERFEKT PLATS FÖR KONTORET enligt den 
beteendestil de är tilldelade på ett blädderblock. Ge inga andra instruktioner, be dem att age-
ra utifrån dessa.

5. Ge grupperna 10-15 minuter att slutföra uppgiften 

6. Låt sedan varje grupp presentera sin bild till de övriga. 
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Visa Powerpoint: 

Bild 8

Tips till handledaren:

Det är alltid intressant att se den färdiga produkten och hur de olika stilar uppfattar samma instruktion 
på fem ord och hur de presenterar olika idéer om hur deras kontor ska se ut, vissa ritar, andra skriver.

Vanliga utfall på övningen:

D-stil: Fokuserar på ett kontor (oftast stort hörnkontor på översta våningen med fin utsikt). De lägger 
en hel del intresse på var allt är placerat på deras skrivbord för att kunna få jobbet gjort så snabbt 
som möjligt. De ritar också lyxiga artiklar (plasmaskärm, balkong, fin utsikt, avancerade högteknolo-
giska objekt, osv.)

I-stil: Vanligtvis fokuserar de på en hel kontorsbyggnad/våning. Fokus ligger på öppen miljö, till exem-
pel med runda bord i mitten av kontoret eller ett gemensamt fikarum i mitten av området för alla att 
mingla i. Ibland tar I-stilar fram roliga platser som på stranden eller på ett berg för att få ha sitt kontor 
på ”distans”. För det mesta finns det inga enskilda kontorsrum.
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S-stil: Fokuserar på att ha alla bekvämligheter inom områden som t.ex. kemtvättar, dagis, butik, etc., 
så att de kan spendera så mycket tid som möjligt på arbetsplats utan att behöva springa runt för att 
få saker gjorda. De kan ägna mer tid åt att arbeta och mindre tid på att springa runt på stan. De ritar 
egna kontor, men en hel del tid går åt att tänka igenom bekvämligheter för hela kontorsbyggnaden.

C-stil: Det intressanta med denna grupp är att de är mer inne i processen att slutföra en uppgift. De 
tenderar att engagera sig i blädderblock minst. De skriver ofta på ett eller flera papper ord som be-
skriver kontorslokaler. Sedan ritar de ett utkast på ett A4-papper för att sedan slutligen engagera sig i 
blädderblocket. De är så noga med ritningen, som om de använde en linjal för att rita kontoret och 
det tenderar att vara ett kontor med faktiska, egna kontor och dörrar.

Du handleder:

Tack! Då ska vi gå vidare och lära oss mera om de olika beteendestilarna.

Visa Powerpoint: 

Bild 9
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Du handleder:

Första steget för att utveckla din kommunikation är att få en god förståelse för de olika beteende- och 
kommunikationsstilarna: D, I, S och C.

Nu när vi börjar bekanta oss med de olika stilarna bör vi hålla i minnet att vi först kommer att stifta be-
kantskap med de fyra grundstilarna, beteenden som är 100 % av en beteendestil. I verkligheten finns 
det ingen person som använder sig 100 % av en enda beteendestil, vi kan använda alla fyra stilarna. 
Men som vi lärt oss tidigare idag så har vi alla en stil som är mest naturlig för oss och den stilen ten-
derar vi att använda mest. Samtidigt som någon stil är minst naturlig för oss och vi tenderar att använ-
da den mindre.

Men för att göra det tydligare och för att det ska bli enklare att förstå de olika stilarna kommer vi nu att 
hantera grundstilarna en och en. 

Låt oss titta på Extended DISC modellen igen. Olika beteendestilar kan delas in i 4 olika grupper uti-
från om de är:

1. Uppgifts- eller människoorienterade

2. Reserverade eller utåtriktade

Använd blädderblock:

Rita upp modellen nedan så att du kan använda den som grund när du fortsätter med detta avsnitt. 
Här kan du skriva in olika uttryck och ord vartefter.

D-stil

Du handleder:

Låt oss börja med att titta på D-stil. D-stilar är mera:

• Uppgiftsorienterade

• Utåtriktade
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Visa Powerpoint: 

Bild 10

Hänvisa deltagarna till sidan 5 och 6 i deltagarhäftet.

Tips till handledaren:

Bilderna du visar på stilarna bör alltid vara en bakgrund till det du pratar om, inte huvudtemat. Peka 
på de olika punkterna på bilderna och ge deltagarna exempel från livet. Uppmuntra deltagarna att 
delta i diskussionen. Använd gärna berättelser från dina egna erfarenheter och ta för vana att samla 
på erfarenheter som du kan använda dig av när du handleder grupper. 

För att öka tilliten och öppenheten i gruppen är det alltid bäst att du berättar vad du själv har för bete-
endestil och hur denna påverkar ditt liv. Håll det kort, men låt deltagarna lära känna dig lite grann. 

Du handleder:

D-Stilen är den mest drivande och den mest bestämda av de fyra 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
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ha lite eller inget intresse för andra människor. De vill inte tappa kontrollen. D-stilen vill gärna ha mak-
ten och vara ansvariga.

D-stil föredrar att agera snabbt, ta risker, och få saker gjorda här och nu. De gillar utmaningar och för-
ändring. D-stilar kan även själva vilja skapa förändring. De kan också vara otåliga och ta snabba be-
slut.

Om chefen säger: ”Vår tillväxt ska öka med 35 % i år” är det inte omöjligt att D-stil svarar: ”35%? Var-
för ska vi inte öka med 50%?”

D-stil måste adresseras med raka svar och raka frågor. De säger: ”Ge mig lösningarna, jag vet redan 
vad problemet är!” D-stil kommer kanske inte använda din lösning, men hen kommer att respektera 
dig för att du presenterar en lösning.

Visa Powerpoint: 

Bild 11

Dina deltagare kan vara intresserade av att se hur fördelningen på D-stilar ser ut. Fördelningen för D-
stil ser ut som följande.
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D-stil:

Norge: 2,9 %

Danmark: 8,1 %

Finland: 7,9 %

Sverige: 6,8 %

Världen: 9,1 %

Ovanstående siffror kommer från 2017 års validitetsrapport. Du hittar alltid den senaste rapporten på 
Extended DISC användarsidor. 

Tips till handledaren:

Det kan vara bra att förstå att olika typer av ord har olika påverkan på oss beroende på vilken beteen-
destil vi har. Flera ord som beskriver D-stil kan uppfattas som negativa påståenden. Men ord som 
”tuff”, ”bestämd”, ”kontrollerande” och ”otålig” uppfattas inte av en person som har D-stil för negati-
va, tvärtom, de kan vara ganska stolta över att deras beteende beskrivs på detta vis.

Du handleder:

Personer som vi känner till som kan ha en beteendestil med högt D kan vara:

• Simon Cowell

• Tyra Banks

• Madonna

• Hillary Clinton

• Göran Persson

• Bernadette från ”Big Bang Theory”

Denna analys grundar sig naturligtvis på deras offentliga person. Vi kan omöjligt veta vilken stil de 
skulle ha om de gjorde en Extended DISC analys. 

Tips till handledaren:

Lägg gärna till egna namn på listan på bild 10. Beskriv varför dessa personerna hamnar på just den-
na listan. Ta gärna exempel so många känner till.
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Gruppdiskussion:

Vilka andra personer kan vi lägga till listan? Vad är det i personens beteende som gör att du skulle 
vilja säga att personen har D-stil i sitt beteende? Vilka är personens styrkor? Vilka beteenden hos per-
sonen skulle du ha du svårt att hantera?

Tips till handledaren:

Om diskussionerna börjar handla om gemensamma kollegor, se då upp så att inte gruppen talar om 
någon på ett sätt som skulle kunna skada relationerna. I dessa fall bör endast styrkor och positiva si-
dor av kollegans beteende diskuteras. 

Alternativ gruppövning:

Tidsåtgång:  10-15 minuter

Du handleder:

Jag vill nu att ni vid varje bord funderar på följande om D-stil. Vilka är de fem största styrkorna med 
D-stil och vilka 5 beteenden tycker ni är mest utmanande med D-stil? Skriv ner dem på ett papper. 

Tips till handledaren:

Detta är en informell övning som ska bidra till att deltagarna ska fundera på det som utmärker en D-
stil. 

Gå gärna omkring i rummet och bistå deltagarna med svar om några frågor dyker upp.

Du handleder:

Ok, vilken grupp vill börja?

I-stil

Du handleder:

Då går vi vidare och tittar på I-stil. I-stilar är mera:

• Relationsorienterade

• Utåtriktade

Visa Powerpoint: 

Bild 12
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Hänvisa deltagarna till sidan 7 och 8 i deltagarhäftet. 

Du handleder:

I-stilar är öppna, sociala och pratsamma. De gillar att vara i centrum. De tycker om att interagera 
med andra och att träffa nya människor. De tycker inte om att fokusera på detaljer eller vara ensam-
ma. Andra kan uppfatta I-stilar som vänliga, livliga och entusiastiska. 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-sti-
len är pratsam och optimistisk. De är människoorienterade, spontana och energiska. 

I-stil kan även missa detaljer, prata för mycket och vara väldigt känslosam. De kan lova lite för mycket 
då de är optimistiska. Andra kan uppfatta dem som slarviga, impulsiva och sämre på att följa upp. 

Deras motto: Jag är väldigt trevlig, alla borde gilla mig.

Visa Powerpoint: 

Bild 13
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Dina deltagare kan vara intresserade av att se hur fördelningen på I-stil ser ut. Fördelningen för I-stil 
ser ut som följande.

I-stil:

Norge: 31,3 %

Danmark: 23,8%

Finland: 32,4 %

Sverige: 44,8 %

Världen: 29,0 %

Ovanstående siffror kommer från 2017 års validitetsrapport. Du hittar alltid den senaste rapporten på 
Extended DISC användarsidor. 
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Tips till handledaren:

Det kan vara bra att förstå att olika typer av ord har olika påverkan på oss beroende på vilken beteen-
destil vi har. Flera ord som beskriver I-stilen kan uppfattas som negativa. Men ord som ”Impulsiv”, 
”pratsam” och ”livlig” uppfattas inte av en person som har I-stil för negativa, tvärtom, de kan känna 
sig bekväma med dem och tycka att de är styrkor.

Du handleder:

Personer som vi känner till som kan ha en beteendestil med högt I kan vara:

• Robin Williams

• Bill Clinton

• Jim Carrey

• Will Smith

• Jonas Gardell

• Penny från ”Big Bang Theory”

Denna analys grundar sig naturligtvis på deras offentliga person. Vi kan omöjligt veta vilken stil de 
skulle ha om de gjorde en Extended DISC analys. 

Tips till handledaren:

Lägg gärna till egna namn på listan på bild 13. Beskriv varför dessa personerna hamnar på just den-
na listan. Ta gärna exempel som många känner till.

Gruppdiskussion:

Vilka andra personer kan vi lägga till listan? Vad är det i personens beteende som gör att du skulle 
vilja säga att personen har I-stil i sitt beteende? Vilka är personens styrkor? Vilka beteenden hos per-
sonen skulle du ha du svårt att hantera?

Tips till handledaren:

Om diskussionerna börjar handla om gemensamma kollegor, se då upp så att inte gruppen talar om 
någon på ett sätt som skulle kunna skada relationerna. I dessa fall bör endast styrkor och positiva si-
dor av kollegans beteende diskuteras. 

_________________________________________________________________________________________
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Alternativ gruppövning:

Tidsåtgång:  10-15 minuter

Du handleder:

Jag vill nu att ni vid varje bord funderar på följande om I-stilen. Vilka är de fem största styrkorna med 
I-stilen och vilka 5 beteenden tycker ni är mest utmanande med I-stilen? Skriv ner dem på ett papper. 

Tips till handledaren:

Detta är en informell övning som ska bidra till att deltagarna ska fundera på det som utmärker en I-
stil. 

Gå gärna omkring i rummet och bistå deltagarna med svar om några frågor dyker upp.

Du handleder:

Ok, vilken grupp vill börja?

S-stil

Du handleder:

Nu är det dags att titta på S-stilen. S-stilar är mera:

• Relationsorienterade

• Reserverade

Visa Powerpoint: 

Bild 14
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Hänvisa deltagarna till sidan 9 och 10 i deltagarhäftet. 

Du handleder:

S-stil är stabil, lugn och avslappnad. Även om de gillar att interagera med andra människor är de me-
ra reserverade och mindre livligare än I-stilar. S-stil föredrar att saker och ting förblir som de är då för-
ändringar och överraskningar hotar deras känsla av trygghet. Familjen och vänner är viktiga för S-sti-
len. De försvarar sin egen grupp eller sitt eget team, ofta på ett emotionellt vis. Rättvisa är viktigt för 
S-stilen.

S-stil är pålitlig och stabil och samarbetar gärna. De säger: ”Berätta 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 inte att komma igång.”

S-stilen föredrar trygghet och stabilitet. De försöker 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.

Deras motto: Om det inte är sönder, laga det inte.
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Visa Powerpoint: 

Bild 15

Dina deltagare kan vara intresserade av att se hur fördelningen på S-stilen ser ut. Fördelningen för S-
stilar ser ut som följande.

S-stil:

Norge: 46,0 %

Danmark: 47,4 %

Finland: 43,7 %

Sverige: 30,4 %

Världen: 30,8 %

Ovanstående siffror kommer från 2017 års validitetsrapport. Du hittar alltid den senaste rapporten på 
Extended DISC användarsidor. 
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Tips till handledaren:

Det kan vara bra att förstå att olika typer av ord har olika påverkan på oss beroende på vilken beteen-
destil vi har. Flera ord som beskriver S-stilen kan uppfattas som negativa påståenden. Men ord som 
”försiktig” och ”tystlåten” uppfattas inte av en person som har S-stil för negativa, tvärtom, de kan kän-
na sig bekväma med dem och tycka att de är styrkor.

Du handleder:

Personer som vi känner till som kan ha en beteendestil med högt S kan vara:

• Mahatma Gandhi

• Prinsessan Diana

• David Beckham

• Fredrik Reinfeldt

• Rajech från ”Big Bang Theory”

Denna analys grundar sig naturligtvis på deras offentliga person. Vi kan omöjligt veta vilken stil de 
skulle ha om de gjorde en Extended DISC analys. 

Tips till handledaren:

Lägg gärna till egna namn på listan på bild 15. Beskriv varför dessa personerna hamnar på just den-
na listan. Ta gärna exempel som många känner till.

Gruppdiskussion:

Vilka andra personer kan vi lägga till listan? Vad är det i personens beteende som gör att du skulle 
vilja säga att personen har S-stil i sitt beteende? Vilka är personens styrkor? Vilka beteenden hos per-
sonen skulle du ha du svårt att hantera?

Tips till handledaren:

Om diskussionerna börjar handla om gemensamma kollegor, se då upp så att inte gruppen talar om 
någon på ett sätt som skulle kunna skada relationerna. I dessa fall bör endast styrkor och positiva si-
dor av kollegans beteende diskuteras. 
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Alternativ gruppövning:

Tidsåtgång:  10-15 minuter

Du handleder:

Jag vill nu att ni vid varje bord funderar på följande om S-stilen. Vilka är de fem största styrkorna med 
S-stilen och vilka 5 beteenden tycker ni är mest utmanande med S-stil? Skriv ner dem på ett papper. 

Tips till handledaren:

Detta är en informell övning som ska bidra till att deltagarna ska fundera på det som utmärker en S-
stil. 

Gå gärna omkring i rummet och bistå deltagarna med svar om några frågor dyker upp.

Du handleder:

Ok, vilken grupp vill börja?

C-stil

Du handleder:

Till slut ska vi fördjupa oss i C-stil. C-stilar är mera:

• Uppgiftsorienterade

• Reserverade

Visa Powerpoint: 

Bild 16
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Hänvisa deltagarna till sidan 11 och 12 i deltagarhäftet. 

Du handleder:

C-stil är den mest analytiska av de fyra beteendestilarna. C-stil 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-stil föredrar att arbeta under rådande om-
ständigheter för att säkerställa kvalitet. C-stil säkerställer att allt fungerar som det ska.

C-stil kan ibland tendera att vara kritisk mot andra. De förväntar sig att alla ska följa deras standard. 
Deras fokus på detaljer och korrekthet 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 överanaly-
sera och be behöver mycket information.

Deras motto: Om vi inte hinner göra det rätt, hinner vi göra det igen?
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Visa Powerpoint: 

Bild 17

C-stil:

Norge: 19,8 %

Danmark: 20,7 %

Finland: 16,0 %

Sverige: 18,0 %

Världen: 31,1 %

Ovanstående siffror kommer från 2017 års validitetsrapport. Du hittar alltid den senaste rapporten på 
Extended DISC användarsidor. 

Tips till handledaren:

Det kan vara bra att förstå att olika typer av ord har olika påverkan på oss beroende på vilken beteen-
destil vi har. Flera ord som beskriver C-stil kan uppfattas som negativa påståenden. Men ord som ”ef-
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tergiven” och ”formell” uppfattas inte av en person som har C-stil för negativa, tvärtom, de kan känna 
sig bekväma med dem och tycka att de är styrkor.

Du handleder:

Personer som vi känner till som kan ha en beteendestil med högt C kan vara:

• Albert Einstein

• Sherlock Holmes

• Monica i ”Friends”

• Bill Gates

• Jan Guillou

• Sheldon Cooper från ”Big Bang Theory”

Denna analys grundar sig naturligtvis på deras offentliga person. Vi kan omöjligt veta vilken stil de 
skulle ha om de gjorde en Extended DISC analys. 

Tips till handledaren:

Lägg gärna till egna namn på listan på bild 17. Beskriv varför dessa personerna hamnar på just den-
na listan. Ta gärna exempel som många känner till.

Gruppdiskussion:

Vilka andra personer kan vi lägga till listan? Vad är det i personens beteende som gör att du skulle 
vilja säga att personen har C-stil i sitt beteende? Vilka är personens styrkor? Vilka beteenden hos per-
sonen skulle du ha du svårt att hantera?

Tips till handledaren:

Om diskussionerna börjar handla om gemensamma kollegor, se då upp så att inte gruppen talar om 
någon på ett sätt som skulle kunna skada relationerna. I dessa fall bör endast styrkor och positiva si-
dor av kollegans beteende diskuteras. 

Alternativ gruppövning:

Tidsåtgång:  10-15 minuter

Du handleder:
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Jag vill nu att ni vid varje bord funder på följande om I-stilen. Vilka är de fem största styrkorna med I-
stilen och vilka 5 beteenden tycker ni är mest utmanande med I-stil? Skriv ner dem på ett papper. 

Tips till handledaren:

Detta är en informell övning som ska bidra till att deltagarna ska fundera på det som utmärker en I-
stil. 

Gå gärna omkring i rummet och bistå deltagarna med svar om några frågor dyker upp.

Du handleder:

Ok, vilken grupp vill börja?

Alternativ gruppövning:

Tidsåtgång:  Ca 30 minuter

På användarsidorna, under Teamövningar, hittar du tre pussel som kan vara effektiva att använda i en 
gruppövning för att sammanfatta denna del av dagen. Klipp ut rutorna med olika beskrivningar av be-
teenden på sidan 1. Deltagarna ska sedan lägga dem på rätt plats på sidan 2. Dela in grupper i olika 
tre team och be dem lägga var och ett av pusslen. 

Du handleder:

Jag kommer att dela in er i tre olika grupper. Varje grupp kommer att få ett pussel. Er uppgift blir att 
lägga de olika bitarna på rätt plats under olika beteendestilar.

Tips till handledaren:

Gå gärna runt och notera hur de samarbetar. Märker du några specifika beteenden? Fråga gärna 
grupperna i efterhand om de märkte hur olika de tog sig an uppgiften. Be dem att analysera de olika 
beteendena i gruppen utifrån DISC.

Du handleder:

Ok, vilken grupp vill börja?

Avslut av denna sektion

Du handleder:

Finns det några frågor så här långt?

Innan vi går vidare vill jag poängtera följande huvudpunkter i denna sektion:
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• Inga beteendestilar är bättre än några andra.

• Alla stilar har styrkor och utvecklingsområden.

• Vår beteendestil står inte i vägen för varken vår framgång eller vår utveckling. De visar bara HUR vi 
tenderar att göra.

• Vi hittar framgångsrika människor med olika beteendestilar. Det som påverkar en individs framgång 
mest är hur stor självkännedom hen har och hur duktig hen är på att justera sitt beteende beroende 
på vem hen möter eller vilken situation hen befinner sig i.

• Med det sagt är det dags att gå vidare. Nu ska vi titta på era egna profiler.
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Visa Powerpoint: 

Bild 18

Du handleder:

Nu när vi har en tydligare bild av de olika beteendestilarna går vi 
vidare till steg två i processen, att förstå din egen DISC-stil. Till 
din hjälp kommer vi att använda din egen Extended DISC profil. 

Återigen vill jag påpeka att denna profil inte klassificerar oss som 
individer. Ingen av de rapporter som jag snart kommer att dela ut 
är varken bättre eller sämre. De är helt enkelt bara olika. 

Under den här sektionen kommer vi att arbeta med sidan 17-21 i 
ditt häfte. Du kommer att ha extra stor hjälp av sidan 19 och 21.

Låt oss ta en titta på profilerna. När jag delar ut profilerna skulle 
jag vilja att ni väntar med att börja läsa dem. Vi kommer att gå ige-
nom alla delar tillsammans.

(Dela ut rapporterna)

Jag vill börja med att ge er några mycket viktiga instruktioner gäl-
lande tolkning av din profil. Extended DISC ger oss följande infor-
mation:

1. Vilken naturlig beteende- och kommunikationsstil vi har.
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2. Hur vi uppfattar att vi behöver anpassa vårt beteende för att bli framgångsrika i vår nuvarande ar-
betssituation.

Mestadels berättar profilen om ditt naturliga beteende. Detta ger oss möjligheten att förstå vårt bete-
ende samt att justera vårt beteende när det är effektivt. 

Ditt naturliga beteende är det beteende som kräver minst energi från dig och som faller dig mest na-
turligt. Det är det beteende som du använder mest och i de flesta situationer. Även om du i vissa situ-
ationer kan justera ditt beteende kommer detta vara det beteende du använder dig av mest.

Låt oss börja med att titta på den övergripande bilden, ditt naturliga beteende och ditt anpassade be-
teende.

Visa Powerpoint: 

Bild 19

Du handleder:

Profilen illustrerar resultatet av de svar du gav då du fyllde i frågeformuläret. Profilen visar inga ”bätt-
re” eller”sämre” resultat, de är bara olika.

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

Vi tittar på en profil. Låt oss säga att personen som har denna profilen heter Kalle.

Visa Powerpoint: 

Bild 20

Du handleder:

Titta på de siffrorna som visar sig under profilen. Fokusera främst på siffrorna på den övre raden. Då 
kan vi se att I-stil är Kalles primära beteendestil och hans sekundära stil är D. Kalle har även S-stil i 
sin profil. Siffrorna visar att han har 50 % I-stil, 40 % D-stil och 10 % S-stil.

Notera även att ju högre upp punkten hamnar i grafen desto mera tydligt är det för Kalle att han identi-
fierar sig med detta beteende. Om något av beteendena hamnar i den neutrala zonen (det mittersta 
röda fältet) som S-stil gör i Kalles profil innebär det att personen inte lika tydligt har tagit ställning till 
denna beteendestil. 

De punkter som hamnar i det övre fältet är för Kalle ett naturligt beteende som kräver mindre energi 
och koncentration. De beteenden som hamnar i det nedre fältet är mindre naturliga för Kalle. Det inne-
bär att, när han behöver använda dessa beteenden, tar det mera energi. 
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Nu kan ni var och en titta på er egen rapport. Vilket är ditt mest naturliga beteende?

Instruktioner till handledare:

• Gå runt i rummet och hjälp deltagarna att identifiera sina naturliga beteendestilar med hjälp av pro-
centsatserna. Be dem titta på översta raden i ”procentboxen”.

• Försök att hålla fokus på endast procentsatserna. Ni kommer att hinna med att titta på annat under 
dagen.

Du handleder:

Profil I visar ditt anpassade beteende. 

Visa Powerpoint: 

Bild 21

Ditt anpassade beteende illustrerar hur du känner att du måste/vill anpassa ditt beteende för att bätt-
re klara av kraven i denna specifika situation eller miljö. Profil I visar din medvetna förståelse av dig 
själv och ditt eget beteende i dagsläget (medveten självbild). 

Ditt anpassade beteende påverkas av din aktuella omgivning och förändras om din omgivning, eller 
din uppfattning om din omgivning, förändras. Ny arbetsplats, nya arbetsuppgifter, ny chef eller nya 
kollegor är omständigheter som kan påverka ditt anpassade beteende (Profil I).
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Om vi tittar på Kalles profil så uppfattar han att hans omgivning ”kräver” att han höjer sin D-stil och 
sänker sin I-stil och S-stil.

Detta innebär att Kalle uppfattar att han bör vara mera dominant, mer tävlingsinriktad och resultatori-
enterad. Han uppfattar även att relationer inte är så betydelsefulla i denna situationen.

Tips till handledaren:

Du kan även använda andra exempel på hur förflyttningen kan ske mellan Profil I och Profil II. 

Gruppdiskussion:

• Är det någon som är förvånad över sin profil?

• Kan du se logiken i den justeringen 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?)

Visa Powerpoint: 

Bild 22

Du handleder:

Låt oss nu titta på Diamanten. Diamanten illustrerar samma sak som Profil I och Profil II, men med en 
annan bild. Om vi återigen använder Kalles resultat ser vi att hans pil startar i rutan som illustrerar I-
stil. Pilen startar alltså i den rutan som illustrerar Kalles primära beteendestil. 
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Visa Powerpoint: 

Bild 23

Du handleder:

Pilen slutar i rutan som illustrerar D-stil. Detta innebär alltså att Kalles anpassade beteende är D-stil.

Det mörkast färgade området i Diamanten beskriver din naturliga beteendestil. 

De ljusgråa 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. 

Om vi tittar på Kalles Diamant så ser vi alltså att Kalles anpassade beteende kräver både energi och 
koncentration. 

Gruppdiskussion:

• Var startar din pil?

• I vilken ruta slutar pilen?
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• Om du tittar på färgerna på rutorna, vad får du för tankar?

Tips till handledaren:

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

Gruppövning:

Tidsåtgång:  15-20 minuter

Du handleder:

Jag vill nu att ni slår upp sidan 19 i era häften. Jag vill att ni sätter er två och två och jobbar med de 
frågorna som står där. Ni kan med fördel hjälpa varandra att tolka profilerna. 

Tips till handledaren:

Detta är en övning som får deltagarna att öka sin förståelse av sin egen profil samt förstå hur de kan 
använda den i sin utveckling.

Du binder ihop övningen:

Då är jag lite nyfiken på om någon vill dela med sig av sina erfarenheter efter denna övningen.

Gruppövning:

Tidsåtgång:  15-20 minuter

Du handleder:

Nu när ni har en lite tydligare bild av er naturliga stil kan det vara bra att titta på er anpassade stil. 
Jag vill nu att ni slår upp sidan 21 i era häften. Jag vill att ni sätter er två och två och jobbar med de 
frågorna som står där. Ni kan med fördel hjälpa varandra att tolka profilerna. 

Tips till handledaren:

Detta är en övning som får deltagarna att öka sin förståelse av hur vi anpassar våra beteenden.

Du handleder:

Då är jag lite nyfiken på om någon vill dela med sig av sina erfarenheter efter denna övningen.

Visa Powerpoint: 

Bild 24
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Du handleder:

I din profil finns även en beskrivning av hur andra uppfattar ditt beteende. Textsidorna beskriver hur 
andra uppfattar en person med din beteendestil. 

Denna del av rapporten ger en övergripande bild och beskriver din naturliga beteendestil. När du lä-
ser enstaka meningar bör du även ha i åtanken att du har en förmåga att modifiera ditt beteende. Det 
är även säkert så att du redan har arbetat med flera av dina utvecklingsområden. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Extended DISC inte beskriver hur du är som person, utan 
hur du 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. Men då Extended DISC kan stödja dig i din utveckling är det viktigt att titta både 
på styrkor och utvecklingsområden.

Tips till handledaren:

Ge deltagarna några minuter att titta igenom sina textsidor. 

Om någon deltagare 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 eller invanda situationer?
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• 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?

Visa Powerpoint: 

Bild 25

Du handleder:

Denna sida beskriver situationer som antingen ökar eller minskar din motivation. När du läser varje 
mening, fundera på hur detta relaterar till ditt arbete idag. Fundera även på vad du kan göra annorlun-
da när du närmar dig situationer där din motivation minskar. Det kanske finns en möjlighet att göra sa-
ker vid en annan tidpunkt på dagen eller kan du delegera det till en annan person?

Fundera även på om någon av dina styrkor i rapporten kan hjälpa dig att närma dig situationer som 
minskar din motivation. 

Troligen kommer du att hålla med om många av meningarna som beskriver dina motivationsfaktorer. 
Försök även att ha ett öppet sinne när du tittar på meningarna som beskriver situationer som minskar 
din motivation. Dessa områden är de som kan utveckla dig allra mest om du fördjupar dig i kunska-
pen om dem. 
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Individuell övning:

Tidsåtgång:  15 minuter

Du handleder:

Detta är en individuell övning. 

Välj ut tre punkter på vardera ”styrkor”, ”utvecklingsområden”, ”motivationsfaktorer” och ”försöker 
undvika” som skulle kunna bidra till din utveckling. 

Under varje punkt skriver du sedan ner hur du ska använda eller utveckla just den punkten.

Du binder ihop övningen:

Då är jag lite nyfiken på om någon vill dela med sig av sina erfarenheter efter denna övningen.
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Visa Powerpoint: 

Bild 26

Du handleder:

Så här långt har vi gått igenom 2 steg av 4:

1. Förstå de olika beteendestilarna

2. Identifiera din egen stil

Låt oss nu gå över till steg 3. Hur de olika stilarna identifieras hos 
andra. 

För att kunna justera vårt eget beteende behöver vi veta vilket be-
teende den andre personen har. Vi har redan förstått mycket ge-
nom att förstå de 4 olika beteendestilarna. Och även om det är 
enkelt att lära sig skillnaderna på olika beteendestilar krävs det 
övning för att kunna arbeta med kunskapen effektivt. 

Vill ni följa med i era häften hittar ni detta avsnitt på sidan 18-23. 
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Visa Powerpoint: 

Bild 27

Du handleder:

Genom att följa en trestegsprocess blir det enkelt. Låt oss titta på alla stegen:

1. Observera

2. Utvärdera

3. Känna igen

51



Visa Powerpoint: 

Bild 28

Du handleder:

Första steget är att bli duktig på att observera andras beteende. Samtidigt som vissa beteenden är 
enkla att upptäcka kan andra beteenden kräva mera uppmärksamhet. Lär dig konsten att verkligen 
lyssna på andra. Lyssna och iaktta mera än att prata.

När du lyssnar på en annan person, fokusera på vad hen säger och hur hen säger det. Observera vil-
ken typ av ord personen använder. Säger personen oftare ”jag” eller använder hen ”vi” mera? Du kan 
också vara uppmärksam på vilken typ av frågor den andra personen ställer. 

• D-stil ställer oftare frågor med ”vad”

• I-stil ställer oftare frågor med ”vem”

• S-stil ställer oftare frågor med ”hur”

• C-stil ställer oftare frågor med ”varför”
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Var även uppmärksam på kroppsspråk och tonalitet. D- och I-stil är oftast mera aktiva och tenderar 
att tala med hög röst. De tar oftare ögonkontakt och I-stil ler oftast mera.

S- och C-stil är oftast mera reserverade och undviker ögonkontakt som varar längre än några sekun-
der. De talar oftast tystare och lugnare.

Till slut, observera också hur mycket personen talar. I-stil talar mest. Efter det kommer D- och S-stil. 
C-stil talar minst.

Gruppövning:

Tidsåtgång:  10-15 minuter

Du handleder:

Diskutera med dem ni sitter tillsammans med. Om ni utgår från det vi just har talat om, välj en känd 
person vars stil stämmer in på detta. Fundera på vad i personens beteende som gör att ni tycker att 
personen har ett visst beteende som passar in på en viss stil.

Du binder ihop övningen:

Det är viktigt att komma ihåg att det vi bedömer är personens offentliga beteende. Vi kan inte säga 
att personen faktiskt har denna beteendestil. Ok. Låt oss höra. Om vi börjar med detta bord. Vem har 
ni valt och vad var det som gjorde att ni kom fram till att personen har just det beteende...

Visa Powerpoint: 

Bild 29
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Du handleder:

Det andra steget är att utvärdera det du har observerat. Baserat på dina observationer, är personen 
mera:

• Aktiv

   eller

• Reserverad

Personer som är aktiva tenderar att prata mera om framtiden och om hur saker och ting skulle kunna 
vara. De har ett mera livligt och påstridigt kroppsspråk. De talar med en förhållandevis hög röst och 
behåller en stadig ögonkontakt.

Personer som är reserverade talar mera om nuläge och det som har varit. Deras kroppsspråk är lug-
nare och de talar lugnare och med en förhållandevis tystare röst. De undviker även ögonkontakt un-
der längre stunder. Om en person är mera aktiv har de troligast antingen D- eller I-stil. Om personen 
är mera reserverad har personen troligen en S- eller C-stil.

Visa Powerpoint: 

Bild 30
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Du handleder:

Härnäst tittar vi på om personen är mera:

• Uppgiftsorienterad 

  eller 

• Relationsorienterad 

Personer med ett beteende som är mera uppgiftsorienterat tenderar att tala mera om saker och upp-
gifter än om människor. De visar inte så mycket känslor och kan ibland uppfattas av vissa som av-
ståndstagande eller till och med kalla, 

Personer som har en ett relationsorienterat beteende talar om och ställer frågor om människor. De vi-
sar mera känslor och tenderar att bli mera känslosamma om saker som händer i deras omgivning. 

Om en person är mera uppgiftsorienterad är personen troligen  D- eller C-stil. Om personen är mera 
relationsorienterad har personen troligen en S- eller I-stil.

Individuell övning:

Tidsåtgång:  15 minuter

Du handleder:

Detta är en individuell övning. 

Välj ut tre punkter på vardera ”styrkor”, ”utvecklingsområden”, ”motivationsfaktorer” och ”försöker 
undvika” som skulle kunna bidra till din utveckling. 

Under varje punkt skriver du sedan ner hur du ska använda eller utveckla just den punkten.

Du binder ihop övningen:

Då är jag lite nyfiken på om någon vill dela med sig av sina erfarenheter efter denna övningen.

Du handleder:

Sista steget är att känna igen de olika stilarna. Detta gör du enkelt genom att observera och kombine-
ra hur aktiv, reserverad, uppgiftsorienterad och relationsorienterad du uppfattar att personen är. 

Visa och förklara Powerpoint på följande sidor: 
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Bild 31-34
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Visa Powerpoint: 

Bild 35

Du handleder:

Det sista, och kanske de viktigaste, steget för att utveckla din 
kommunikation är kunskapen om hur du justerar din egen kommu-
nikationsstil. För att kunna justera din egen stil behöver du kom-
ma ihåg de tre tidigare stegen:

1. Förstå DISC-stilarna

2. Förstå din egen stil

3. Identifiera andras stil

Nu när vi har en större kunskap om dessa steg kan vi med enkel-
het justera vår egen stil. Vi justerar vår egen stil för att mera effek-
tivt och framgångsrikt kommunicera med andra. 

Enkelt beskrivet handlar det inte om att ha olika budskap. Det 
handlar mera om HUR du förmedlar ett budskap.

Det finns två viktiga faktorer när vi vill justera vår stil. Först och 
främst måste vi vara medvetna om vilken som är vår egen kom-
munikationsstil. Ju bättre självkännedom vi har desto enklare blir 
det för oss att justera vår stil. Genom självkännedom lär vi oss att 
inte överanvända vår egen stil. Detta är extra viktigt då vi är un-
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der press eller känner oss stressade. I situationer som dessa ökar risken att vi överanvänder vår stil 
och tappar flexibiliteten och förmågan att justera vår stil. 

Det är även viktigt att vi uppmärksammar och tar hänsyn till den andre personens stil. Med andra ord 
behöver vi justera vår egen stil utifrån den andre personens stil för att ”tala samma språk”.

Låt oss börja med att snabbt titta på de generella tipsen för en D-stil.

Visa Powerpoint: 

Bild 36

Du handleder:

Om du har D-stil är det viktigaste att du kommer ihåg att sakta ner tempot och visa större tålamod. 
Du tenderar att dominera kommunikationen, mest för att du vill ha kontroll över situationen. Även om 
det finns många situationer i livet där kontroll är viktigt kan detta också få människor omkring dig att 
känna sig manipulerade och de kan få en känsla av att de inte blir lyssnade på. Du kan även utveck-
la dig själv genom att ta hänsyn till andras känslor. Speciellt när du möter personer med I- och S-stil.

Låt oss titta närmare på hur D-stil kan kommunicera mera effektivt med de olika beteendestilarna. 
Men vi börjar med en gruppövning.
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Gruppövning:

Tidsåtgång:  30 minuter

Du handleder:

Diskutera med dem ni sitter tillsammans med. Vilka tips skulle du vilja ge en person med D-stil? Hur 
justerar D-stil sin kommunikation med I-, S- och C-stil? Som ni säkert redan har förstått behöver inte 
en person med D-stil justera sin egen stil då hen möter en annan person med D-stil. Hen kan helt en-
kelt ”vara sig själv”.

Du binder ihop övningen:

Ok, då är tiden ute. Låt oss höra vad ni kom fram till. Låt oss börja vid det här bordet...

Avsluta övningen Visa Powerpoint: 

Bild 37

Visa Powerpoint: 

Bild 38
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Du handleder:

Låt oss nu titta närmare på I-stil. Om du har en I-stil gillar du att kommunicera med andra människor. 
Samtidigt som detta är positivt kan du ibland överanvända detta beteende och kommunicera för 
mycket. Du kan utvecklas genom att fundera på om du kanske ska prata mindre och lyssna mera tål-
modigt på andra. Även om du är en bra berättare kan andra känna sig mera engagerade i samtalet 
om även de fick uttrycka sina synpunkter eller erfarenheter. Försök även att ägna mera uppmärksam-
het åt detaljer och att hålla dig till ämnet. Till sist kanske du även i vissa situationer kan lägga band 
på din entusiasm och sakta ner tempot då andra kan har svårt att hänga med i svängarna.

Nu är det dags att titta närmare på I-stil kan kommunicera mera effektivt med med de olika beteen-
destilarna. Men vi börjar med en gruppövning.

Gruppövning:

Tidsåtgång:  30 minuter

Du handleder:

Diskutera med dem ni sitter tillsammans med. Vilka tips skulle du vilja ge en person med I-stil? Hur 
justerar I-stil sin kommunikation med D-, S- och C-stil? Som ni säkert redan har förstått behöver inte 
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en person med I-stil justera sin egen stil då hen möter en annan person med I-stil. Hen kan helt en-
kelt ”vara sig själv”.

Du binder ihop övningen:

Ok, då är tiden ute. Låt oss höra vad ni kom fram till. Vilka vill börja...

Avsluta övningen Visa Powerpoint: 

Bild 39

Visa Powerpoint: 

Bild 40
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Du handleder:

Om du har en S-stil handlar det mycket om att bli mera påstridig, speciellt när du interagerar med D- 
och I-stil. Vänta inte på det perfekta tillfället att uttrycka dina åsikter. Ta ett djupt andetag, stå stadigt 
och säg din mening. Tveka inte.

Försök att fokusera mera på den stora bilden och öka tempot. Om personen du talar med behöver ve-
ta mera om detaljer kommer personen troligast att fråga efter dem. Om du blir för detaljerad i din be-
skrivningar kommer personen att tappa intresset och du förlorar hens uppmärksamhet. Försök att va-
ra mera livlig i dina beskrivningar. Tala med högre röst och behåll ögonkontakten. S-stilar är som I-sti-
lar, känslomässiga. Försök att hålla dina känslor under kontroll. 

Nu är det dags att titta närmare på hur S-stil kan kommunicera mera effektivt med med de olika bete-
endestilarna. Men precis som med de övriga stilarna börjar vi med en gruppövning.

Gruppövning:

Tidsåtgång:  30 minuter

Du handleder:
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Diskutera med dem ni sitter tillsammans med. Vilka tips skulle du vilja ge en person med S-stil? Hur 
justerar S-stil sin kommunikation med D-, I- och C-stil? Som ni säkert redan har förstått behöver inte 
en person med S-stil justera sin egen stil då hen möter en annan person med S-stil. Hen kan helt en-
kelt ”vara sig själv”.

Du binder ihop övningen:

Ok, då är tiden ute. Låt oss höra vad ni kom fram till. Då börjar vi med er...

Avsluta övningen Visa Powerpoint: 

Bild 41

Visa Powerpoint: 

Bild 42
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Du handleder:

Till slut ska vi titta på C-stil. Om du har C-stil är det viktigaste för dig att tala mindre om fakta, detaljer 
och information. Fokusera mera på den stora bilden och kom ihåg att andra kan överväldigas av för 
mycket detaljer, speciellt personer med D-stil

Var mera öppen och ägna mera tid åt småprat. Även om detta tar fokus från sakfrågorna är det viktigt 
för att skapa relationer med andra och det kommer att göra kommunikationen effektivare i längden. 
Försök att vara mera livlig och säkerställ att ditt uppgiftsfokus inte tar över helt då detta skapar di-
stans till andra människor. Speciellt med I- och S-stil. 

Nu är det dags att titta närmare på hur C-stil kan kommunicera mera effektivt med med de olika bete-
endestilarna. Men precis som ed de övriga stilarna börjar vi med en gruppövning.

Gruppövning:

Tidsåtgång:  30 minuter

Du handleder:

Diskutera med dem ni sitter tillsammans med. Vilka tips skulle du vilja ge en person med C-stil? Hur 
justerar C-stil sin kommunikation med D-, I- och S-stil? Som ni säkert redan har förstått behöver inte 
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en person med C-stil justera sin egen stil då hen möter en annan person med C-stil. Hen kan helt en-
kelt ”vara sig själv”.

Du binder ihop övningen:

Ok, då är tiden ute. Låt oss höra vad ni kom fram till. Då börjar vi med er...

Avsluta övningen Visa Powerpoint: 

Bild 43

Individuell övning:

Tidsåtgång:  20 minuter

Du handleder:

Nu vill jag att ni slår upp sidan 32 i era häften. Jag vill att ni föreställer er en person i er närhet. Ta gär-
na en person där du upplever att du inte är så effektiv i din kommunikation. Fyll i frågorna med hjälp 
av det vi har lärt oss under dagen. 

• Vilken beteendestil har du?
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• Skriv upp namnet på personen du vill ha en mera effektiv kommunikation med.

• Fundera på om personen är:

• Aktiv eller reserverad

• Uppgifts- eller relationsfokuserad

• Försök att avgöra vilken beteendestil personen har

• Sist, fundera på två saker som du ska göra mera och två saker som du ska göra mindre.

Du binder ihop övningen:

Ok, då är tiden ute. Nu är jag nyfiken på att höra vad ni kommit fram till. Ni behöver inte säga vilken 
person ni har valt. Men jag vill gärna höra vad ni ska göra mindre och vad ni ska göra mera och var-
för.
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Du handleder:

Då var det dags att avsluta vår dag tillsammans. Låt oss göra det 
genom att gå tillbaka till de förväntningarna vi hade på dagen.

(Gå igenom alla förväntningar som du skrev upp på ett blädder-
block inledningsvis)

Dagen hade även som mål att gå igenom 4 steg för bättre kom-
munikation.

1. Förstå DISC-stilarna

2. Förstå din egen DISC-stil

3. Identifiera andras stil

4. Justera din stil

Ni har fått lära er ett sätt att kommunicera mera effektivt. Men det 
betyder inte att ni kommer att vara fullärda när ni kliver ut genom 
dörren. Så innan vi skiljs åt vill jag prata lite om utveckling och in-
lärning.

Visa Powerpoint: 

Bild 44
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Kan vi lära oss att lära bättre? Många av oss vill lära mera, få flera insikter, använda våra erfarenheter 
och utvecklas som människor. Oavsett om vi vill utvecklas fysiskt eller mentalt behöver vi lära nya sa-
ker och nya sätta att agera.  

Oavsett vilken inlärningsstil vi har följer vår inlärning vissa steg. Är du frustrerad över någonting du 
håller på att lära dig? Vad bra, du håller på att utvecklas!

Första steget i inlärningstrappan, omedveten inkompetens, betyder att vi inte vet att vi inte kan. Vi 
känner inte till ämnet eller kanske förnekar betydelsen av den kunskap vi inte har. För att kunna ta 
nästa steg behöver vi erkänna vår inkompetens och börja söka efter kunskap. För vissa av oss kan 
detta vara det största hindret att lära nya saker.

Andra steget, medveten inkompetens, syftar på det steg i inlärningen då vi vet att vi inte kan och er-
känner det. För att komma till nästa steg behöver vi här börja praktisera den kunskap vi hittar och vi 
behöver vara beredda på att göra misstag.

Det tredje steget, medveten kompetens, innebär att vi vet att vi kan, även om det är med relativt stor 
ansträngning och fokus som vi genomför färdigheten. Vi behöver inte lika mycket handledning och vi 
lär oss att upptäcka misstagen innan de inträffar.

Det fjärde och sista steget, omedveten kompetens, beskriver det steg när inlärningen har rotat sig i 
personligheten, det vill säga blivit en vana som utan ansträngning utförs med självklarhet. Kunskapen 
har blivit en del av oss. Den kanske till och med har blivit så självklar att vi får svårigheter att handle-
da en annan person som vill lära sig den. Om vi är omedvetet kompetenta i ett ämne och ska lära ut 
det är pedagogik kanske ett nytt ämne vi behöver lära oss.

Tiden mellan dessa steg är olika, ibland går det väldigt snabbt och ibland tar det evigheter.

Att arbeta med ett mästerskap innebär att vi tränar på det ämne eller den färdighet vi är omedvetet 
kompetenta i. Vi utmanar oss att bli bättre hela tiden, som en elitidrottare som försöker att utmana sig 
själv hela tiden.
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Visa Powerpoint: 

Bild 44

Den här bilden visar hur varaktig inlärning går till. Den här dagen behöver vi ta ytterligare ett steg för 
att kunskapen ska bli en del av oss. För att utvecklas, och inte endast lära in, behöver vi ha balans 
mellan det vi vet och det vi gör. Under denna dagen har vi mestadels fått veta. Även om ni har fått 
göra övningar är det långt ifrån så många övningar som behövs för att bli en effektiv kommunikatör. 
Vill ni fortsätta er utveckling och bli mästare i kommunikation behöver ni alltså gå hem och träna (gö-
ra).

Låt oss nu säga att vi vill utvecklas, jag vill ha ett körkort, jag vill vara en bilist. För att bli en bilist be-
höver jag läsa teori (veta) och övningsköra (göra). Genom att ha en balans i detta blir jag till slut en 
bilist (vara).

Så med dessa ord tackar jag för ert stora engagemang under dagen och önskar er lycka till med er 
utveckling till att bli mästare i kommunikation.

Om någon av er har några ytterligare frågor så är ni varmt välkomna att kontakta mig.

(skriv upp dina kontaktuppgifter)
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