
Från Marstons tid fram till idag fortsätter förståelsen av DiSC-modellen att 
utvecklas. Under varje årtionde sedan Marstons dagar har ny kunskap växt fram 

kring vad DiSC representerar, och längs vägen fortsätter nya framsteg att bidra till 
kontinuerliga förbättringar av modellen. Denna utveckling fortsätter i takt med att vi 

strävar efter att tillgodose de mellanmänskliga behoven på den globala 
arbetsplatsen, såväl idag som i framtiden.

DiSC har en långvarig historia med grund i psykologi och forskning. Sedan 1920-talet har 
DiSC-modellen utvecklats och expanderat till en mångsidigt läroverktyg, utformat för att 
leverera individanpassade insikter som främjar engagemang och samarbete på dagens 
ständigt föränderliga arbetsplats. Ta en resa bakåt i tiden och läs om de banbrytande 

händelser som har bidragit till att forma vad Everything DiSC är idag.

1928  
Emotions of Normal People

DiSCs® beteendemodell presenterades första gången år 1928 av 
William Moulton Marston, en fysiologipsykolog, i hans bok 
Emotions of Normal People. Marston gjorde ett medvetet beslut 
att endast fokusera på psykologiska fenomen som var direkt 
observerbara och mätbara genom objektiva metoder. Utifrån sin 
forskning teoretiserade Marston att beteendemässiga uttryck för 
känslor kunde kategoriseras i fyra primära typer som härrör från 
personens uppfattningar av jaget i relation till sin omgivning. 
Marston gav dessa fyra typer etiketterna Dominans 
(D=Dominance), Motivation (I=Inducement), Underordning 
(S=Submission) och Följsamhet (C=Compliance). Han skapade 
en modell som integrerade dessa fyra typer av känslomässiga 
uttryck i två dimensioner längs två axlar.

Eftersom Marston själv hade föga intresse för teoretiska 
begrepp av personlighet eller temperament skapade han aldrig 
ett psykologiskt instrument för att mäta sin modell. I den nutida 
förståelsen av DiSC upprätthålls några av de grundprinciper som 
Marston presenterade. Dagens framställning av modellen 
innefattar även många tillägg och ändringar till följd av framsteg 
inom psykologisk mätning och teori som gett utökade kunskaper 
i ämnet.

En anställd vid Walter Clarke Associates utvecklade ett 
frågeformulär för John Cleaver som de kallade Self-Description. 
Till en början var det likt Activity Vector Analysis en punktlista 
med adjektiv, men utvecklades till ett forced-choice-verktyg 
bestående av 24 tetrader. Faktoranalyser med Self Discription 
producerade två faktorer som till stor del överensstämmer med 
de underliggande axlarna i Marstons modell, vilket gav 
betydande empiriskt stöd inte bara för strukturen för den modell 
som han framlagt, utan även för Clarkes tidigare påstående att 
ett DiSC®-baserat verktyg kunde skapas.

1950
Tidiga mätningar av DiSC-koncept:
Self-Discription-verktyget

En forskningsinsats initierades för att förbättra DiSC-verktyget, 
som i princip förblivit oförändrat sedan 1959. Nya frågor lades 
till, frågor som inte fungerade togs bort och verktygets 
övergripande tillförlitlighet ökade. Det nya personprofilsystemet 
fick namnet Personal Profile System 2800 Series (PPS 2800), 
vilket syftade på det nya antalet tetrader (28). Denna version av 
personprofilsystemet, som utkom första gången 1994, används 
än idag, även om det nu bär namnet DiSC Classic®.

1994
Personprofilsystem med 28 rutor

Det första Everything DiSC-programmet som lanserades var 
Everything DiSC Sales. I denna profil presenterades deltagarens 
DiSC-stil med hjälp av DiSC-cirkumplexdiagrammet. Till skillnad 
från PPS var denna profil inriktad på att hjälpa eleven förstå 
betydelsen av hans eller hennes DiSC-stil för en viss roll inom 
organisationen. Denna rapport innehåller tre allmänna avsnitt:

   • Förstå din DiSC Sales-stil
   • Förstå kundernas köpstilar
   • Anpassa din Sales-stil efter din kunds köpstil

2007
Everything DiSC® Sales

Det tredje Everything DiSC-programmet som lanserades var 
Everything DiSC Workplace®. Denna profil är utformad så att 
många deltagare kan använda den, oavsett deras roll i 
organisationen. Rapporten innehåller tre allmänna avsnitt:

   • Upptäck din DiSC-stil
   • Förstå andra stilar
   • Skapa mer effektiva relationer

Samtidigt lanserades Everything DiSC-jämförelserapporterna. 
Dessa rapporter gjorde det möjligt för två personer att jämföra 
sig själva med varandra, inte bara avseende deras DiSC-stil 
utan även i fråga om en rad grundläggande karaktärsdrag, t.ex. 
försiktig kontra vågad, eller skeptisk kontra accepterande.

2009
Everything DiSC Workplace® and 
Everything DiSC® Jämförelserapport

Everything DiSC Work of Leaders®-profilen lanserades. Baserat 
på omfattande forskning delar denna rapport upp ledararbetet i 
tre kategorier: vision, uppslutning och genomförande. Med hjälp 
av självskattningar av 18 olika karaktärsdrag får deltagarna lära 
sig varför vissa ledarskapsbeteenden faller sig naturliga för dem, 
medan det för andra krävs mer medveten ansträngning.

2011
Everything DiSC Work of Leaders®

Everything DiSC Productive Conflict Profile lanserades. Istället 
för att fokusera på en stegvis process för konfliktlösning, 
hjälper Everything DiSC Productive Conflict deltagarna med att 
tygla destruktiva beteenden så att konflikter kan bli mer 
produktiva, och i slutändan förbättra arbetsresultat och 
relationerna på arbetsplatsen.

2017
Everything DiSC® Productive Conflict

Historien om DiSC-mätning börjar på 1940-talet med 
industripsykologen Walter V. Clarke. Clarke utvecklade en 
testmetod för personalrekrytering som han kallade Activity 
Vector Analysis. Han följde den ”lexikala metoden”, som var 
populär på den tiden, och tog fram en förteckning över adjektiv 
som brukade användas för att beskriva andra. Han samlade in 
information om adjektiven med hjälp av en punktlista, och bad 
sedan deltagarna att markera de specifika ord som beskriver 
dem. Efter att ha samlat in och analyserat datamängderna med 
detta analysverktyg, upptäckte han att de fyra faktorer som 
dessa datamängder påvisade (aggressiv, social, 
kontinuitetsinriktad och undvikande) påminde mycket om DiSC. 
Clarke drog slutsatsen att datamängderna bäst kunde förklaras 
med hjälp av Marstons modell för mänskligt beteende.

1940
Tidiga mätningar av DiSC-koncept: 
Activity Vector Analysis

På 1970-talet använde John Geier, fakultetsmedlem av University 
of Minnesota's Department of Health Sciences, Self Discription 
för att skapa det första systemet, Personal Profile System® 
(PPS). Han bildade företaget Performax (som så småningom 
blev Inscape Publishing, som är nuvarande Workplace Learning 
Solutions Group vid Wiley), som var den första utgivaren av ett 
DiSC-frågeformulär. Eftersom PPS använde samma 24 tetrader 
och frågor som publicerats i originalversionen av Self 
Discription, bestod Geiers främsta bidrag inte så mycket av 
utveckling av verktyget utan istället av att han främjade 
förståelsen för de 15 grundläggande mönster som upptäckts av 
Clarke. Geier samlade in beskrivningar av mönster genom 
kliniska intervjuer med hundratals människor. Genom att 
extrahera beteendemässig information från dessa intervjuer 
tillförde han fylligare beskrivningar av dessa 15 mönster, som 
hade kommit att kallas ”de klassiska profilmönstren”.

1970
Det första DiSC-frågeformuläret: 
Personal Profile System® (PPS)

I början av 2000-talet började forskare knutna till Wileys 
Workplace Learning Solutions Group (som kallades Inscape på 
den tiden) experimentera med sätt att framställa DiSC® på, och 
kom fram till en cirkumplexmodell i stället för den ursprungliga 
modellen med linjediagram. I denna modell representerades en 
persons DiSC-stil av en punkt i DiSC-diagrammet. Fördelen 
med denna framställning var att modellen var lätt att tolka och 
tillämpa. Forskare upptäckte att denna cirkumplexmetod att 
mäta och framställa DiSC på till stor del överlappade med den 
mellanmänskliga cirkumplexteorin inom den akademiska 
psykologiska forskningen. Med utgångspunkt i denna forskning 
och teori utvecklades Everything DiSC®-seriens rapporter till det 
vi har idag.

2000
Forskning om cirkumplexet
Framställningen av DiSC®

Det första Everything DiSC-programmet som lanserades var 
Everything DiSC Sales. Denna profil är utformad för att hjälpa 
chefer förstå sin egen DiSC-stil samt stilarna hos de anställda. 
Dessutom hjälper den chefer att överbrygga klyftorna när det 
finns skillnader i stil. Rapporten innehåller fem allmänna avsnitt:

   • Din DiSC Management-stil
   • Instruera och delegera
   • Motivation
   • Utveckla andra
   • Arbeta med din chef

2008
Everything DiSC® Management

Med stöd i tre års forskning lanserades Everything DiSC 363® 
for Leaders-profilen. Detta är ett 360-gradersfrågeformulär 
som använder DiSC-modellen som en bakgrundsmall. På 
frågeformuläret ombeds iakttagarna att utvärdera en ledare 
utifrån 24 beteenden, t.ex. att hitta möjligheter eller visa 
diplomati.

2010
Everything DiSC 363® for Leaders

Adaptiv testning innebär att ett frågeformulär ändras beroende 
på hur en respondent tidigare har svarat. Detta är användbart i 
fall där resultaten från ett standardfrågeformulär är 
ofullständiga. I dessa fall ber Everything DiSC-frågeformuläret 
respondenten att besvara ytterligare frågor i syfte att minska 
tvetydigheten i respondentens resultat. Adaptiv testning är den 
senaste förbättringen för att öka noggrannheten i Everything 
DiSC-frågeformuläret och göra återkopplingen mer 
individanpassad och relevant för användaren.

2012
Adaptiv testning implementeras
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