
Om Everything DiSC:
Teori och forskning



Everything DiSC® är en inlärningsupplevelse för 
personlig utveckling som mäter en individs preferenser 
och benägenheter utifrån DiSC®-modellen. Men, vad 
innebär då DiSC-modellen? 

DiSC-modellen är en okomplicerad men ändå 
kraftfull modell som beskriver de fyra grundläggande 
beteendestilarna D, i, S och C, och som fungerar som 
grund för varje enskilt Everything DiSC-program.

D: Dominans
i: inflytande
S: Stabilitet
C: Korrekthet 

Vi är alla en blandning av samtliga fyra DiSC-stilar—
vanligtvis är det en, två eller till och med tre stilar 
som utmärker sig. Till skillnad mot vad som är fallet 
med många andra personlighetstester finns det inget 
perfekt resultat eller DiSC-stil. Varje person har en 
unik beteendeprofil med olika stilar och prioriteringar 
—ingen stil är bättre eller sämre än de andra. Vi anser 
att dessa skillnader i stil kan vara extremt värdefulla. 
När man väl har utvärderat dessa skillnader och 
utnyttjat fördelarna med dem blir det möjligt att uppnå 
bättre kommunikation på arbetsplatsen OCH sundare 
organisationer. 

Det verkar enkelt, eller hur? Det är det också. Men det är 
inte ett förenklat synsätt. 

Anledningarna är följande: 

Vi har forskat om och analyserat DiSC i över 40 år. I 
själva verket var frågeformuläret DiSC® Classic det 
första DiSC-frågeformuläret någonsin! (Du kan alltid 
vara säker på att det är vårt DiSC när DiSC skrivs med 
ett litet ”i”.)

I takt med att tekniken har gått framåt så har även DiSC 
utvecklats. Våra DiSC-onlinefrågeformulär använder den 
mest avancerade profilmetoden (adaptiv testning) och 
de mest sofistikerade algoritmerna som finns idag för 
att snabbt analysera en persons svar och leverera en så 
precis återkoppling som är möjligt. Profilen omvandlar 
resultatet från frågeformuläret till en personlig 
berättelse som är både genomförbar och minnesvärd. 

Alla våra Everything DiSC-personlighetsbedömningar är 
tillämpningsfokuserade. Det innebär att återkopplingen 
presenteras för dig i egenskap av ledare, chef, enskild 
person eller försäljare.
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Två dimensioner av mänskligt beteende
Även om DiSC beskriver fyra stilar är modellen i huvudsak tvådimensionell. Dessa två dimensioner återspeglar 

fundamentala aspekter av den mänskliga naturen, och kan betraktas som oberoende konstruktioner.

VERTIKAL DIMENSION:
FÖRSIKTIG-DJÄRV

Everything DiSC:s vertikala dimension
Den vertikala dimensionen beskrivs bäst som grad 
av aktivitet, som sträcker sig från aktiv till tankfull. 

Personer med DiSC-stilar överst i cirkeln brukar vara 
snabba och beskrivs ofta som bestämda, dynamiska 
och djärva. Tidigare förklaringar av modellen antyder 

att dessa människor uppfattar sig själva som starkare 
än sin omgivning. På grund av denna uppfattning har 
de en benägenhet att anstränga sig för att ändra på 

sina förutsättningar. Omvänt gäller att människor med 
stilar som finns nederst i cirkeln har en benägenhet 

att vara mer måttliga i sitt tempo, och de beskrivs ofta 
som lugna, metodiska och försiktiga. Dessa personer 

tros uppfatta sig själva som svagare än sin omgivning. 
De är därför mer benägna att anpassa sig till rådande 

förhållanden.

HORISONTELL DIMENSION:
IFRÅGASÄTTANDE-ACCEPTERANDE

Everything DiSC:s horisontella dimension
Den horisontella dimensionen löper från ifrågasättande 
till accepterande. För människor med DiSC-stilar som 

finns vid cirkelns vänstra sida faller det sig naturligt 
att vara mer skeptiska, och de beskrivs ofta som 

logikinriktade, objektiva och utmanande. En vanlig 
förklaring av de här karaktärsdragen är att dessa 

människor ser sin omgivning som antagonistisk. Med 
andra ord litar de instinktivt inte på människor och 

idéer förrän de grundligt granskat de där främmande 
elementen. För människor med stilar på cirkelns högra 
sida faller det sig naturligt att vara mer mottagliga, och 
de beskrivs ofta som personfokuserade, medkännande 
och trevliga. De sägs se på sin omgivning som förenlig 
med deras intressen. De är i huvudsak positivt inställda 
gentemot människor och idéer runtom dem, och de är 

därför benägna att lita på dem.

DiSC®-teori
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Även om DiSC-dimensionerna utgör fyra distinkta stilar 
är det förmodligen mer användbart att tänka på DiSC-
cirkeln i kontinuerliga termer. Du kan tänka dig att var 
och en av de fyra stilarna smälter in i dess närliggande 
stilar ungefär på samma sätt som färgerna smälter in 
i varandra i färghjulet. Rött och gult är distinkta färger, 
men de smälter samman med varandra för att bilda 
en ny färg, orange. På samma sätt är D- och i-stilarna 
distinkta från varandra, men utrymmet mellan dem 
i cirkeln representerar en lika distinkt uppsättning 
karaktärsdrag. Till exempel är personer med en Di-stil 
mer benägna än personer med D-stilen att beskriva 
sig själva som vågade och övertygande. En person 
med en iD-stil är antagligen mer benägen än en person 
med i-stilen att beskriva sig själv som karismatisk 
och dynamisk. I båda fallen delar dessa två stilar (Di 
och iD) något med D- och i-stilarna, men de har också 
karaktärsdrag som skiljer dem från de enskilda stilarna.

Du kan också lägga märke till att när vi diskuterar DiSC 
är vi noga att uttrycka oss på sättet ”en person med 
C-stilen” snarare än att bara kalla någon en ”C-person”. 
Denna nyansskillnad i språket är tänkt att dämpa den 
naturliga frestelsen att stoppa in människor i fack. Även 
om en person med C-stil till övervägande delen uppvisar 
C-karaktärsdrag finns det också element i honom/
henne från de andra fyra stilarna. Exempelvis är det 
troligt att han/hon är fullt kapabel att tålmodigt lyssna 
på en medarbetare som beskriver sina sårade känslor, 
även om detta är mer av en S-egenskap.

IDÉN MED ATT GÅ UTANFÖR SIN 
KOMFORTZON
Den kontinuerliga karaktären hos DiSC-cirkeln hjälper 
också människor att förstå idén med att gå utanför sin 
komfortzon. Det kan vara till hjälp för dig att tänka på 
din stil som din hemmabas eller komfortzon. En person 
med C-stilen kan vara mycket tillfreds med att arbeta 
ensam med analytiska projekt som kräver noggrannhet. 
Tidvis kan emellertid denna person anmodas att mingla 
med främlingar i en yrkesmässig roll. I detta fall ombeds 
personen att gå utanför sin komfortzon i cirkeln i 
riktning mot i-stilen. För en person som har C-stilen 
med sin punkt nära cirkelns centrum är troligen det här 
minglandet lite obehagligt men hanterbart. En annan 
person med C-stilen, som har sin punkt på cirkelns kant, 
tycker dock antagligen att det här minglandet är mycket 
stressande. I det andra fallet var personen tvungen 
att gå längre utanför sin komfortzon, och för det krävs 
mer energi. Så som huvudregel har människor med 
sin punkt nära cirkelns mitt oftast något lättare för att 
anpassa sig efter främmande DiSC-stilar när situationen 
så kräver. Människor som har sin punkt på cirkelns 
kant kan behöva gå längre utanför sin komfortzon 
(och uppleva mer stress) om de vill anpassa sig efter 
en annan stil. Eftersom dessa människor har en mer 
uttalad DiSC-stil åtföljs å andra sidan dessa stilar ofta 
av vissa mycket distinkta styrkor.

D-stilen (dominans) är 
aktiv och ifrågasättande. 
Beskriver personer som 
är rättfram, framåt och 

frispråkiga med sina åsikter.

i-stilen (inflytande) är 
aktiv och accepterande. 

Beskriver personer som är 
utåtriktade, entusiastiska 

och livliga.

S-stilen (stabilitet) är 
tankfull och accepterande. 
Beskriver personer som är 

vänliga, tillmötesgående 
och tålmodiga med andras 

misstag.

C-stilen (korrekthet) är 
tankfull och ifrågasättande. 
Beskriver personer som är 
analytiska, reserverade och 

precisa.

DiSC®-modellens fyra kvadranter
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Psykologiska verktyg används för att mäta abstrakta 
egenskaper som vi inte kan röra eller se. Det rör sig om 
egenskaper som intelligens, utåtvändhet eller ärlighet. 
Så utvärderar då forskare dessa verktyg? Hur vet vi 
om sådana verktyg faktiskt tillhandahåller noggrann 
information om dessa karaktärsdrag eller bara 
slumpartat genererar återkoppling som låter trovärdig?

Enkelt uttryckt kan man säga att om ett verktyg 
verkligen är användbart och tillhandahåller noggrann 
information ska det uppfylla en mängd olika standarder 
som fastställts av det vetenskapliga samfundet. 
Validering är den process genom vilken forskare 
bedömer kvaliteten på ett psykologiskt verktyg genom 
att testa verktyget mot dessa olika standarder. Den 
här sidan är utformad på ett sätt som hjälper dig att 
förstå dessa olika standarder och se hur Everything 
DiSC-frågeformuläret uppfyller standarderna under 
undersökning. Mer detaljerad information finns i den 
kompletta Everything DiSC Research Report. 

Valideringen ställer två grundläggande frågor:

Hur tillförlitligt är verktyget? Det vill säga, forskarna 
ställer sig frågan huruvida ett verktyg mäter på ett 
konsistent och tillförlitligt sätt. Om resultaten innehåller 
en massa slumpmässig variation anses det vara mindre 
tillförlitligt.

Hur giltigt är verktyget? Det vill säga, forskarna ställer 
sig frågan huruvida ett verktyg mäter noggrant eller inte. 
Ju mer ett verktyg mäter vad det avser att mäta, desto 
mer giltigt är verktyget.

Observera att inga psykometriska verktyg är fullständigt 
tillförlitliga eller fullständigt giltiga. Alla psykologiska 
verktyg är föremål för olika felkällor. Tillförlitlighet och 
giltighet ska betraktas som graderbara bedömningar 
på en löpande skala istället för tillförlitlig/otillförlitlig och 
giltig/ogiltig på en dikotomisk skala. Följaktligen är det 
mer lämpligt att ställa frågan ”Hur mycket bevis finns 
det för det här verktygets tillförlitlighet”? istället för ”Är 
detta verktyg tillförlitligt?”

SKALOR
En persons DiSC-stil mäts genom att be personen 
uppge i vilken utsträckning de instämmer i en rad 
uttalanden om sig själva. Dessa svar används för att 
beräkna en poäng på åtta skalor för den personen. De 
åtta skalorna är enligt följande:

• D mäter en rättfram, dominerande läggning som 
använder adjektiv såsom aggressiv, viljestark och 
framåt.
• Di mäter en aktiv, snabb läggning som använder 
adjektiv såsom dynamisk, äventyrlig och djärv.
• i mäter en interaktiv, påverkande läggning som 
använder adjektiv såsom social, livlig och pratsam.
• iS mäter en trevlig, varm läggning som använder 
adjektiv såsom tillitsfull, gladlynt och omtänksam.
• S mäter en tillmötesgående, stabil läggning som 
använder adjektiv såsom hänsynsfull, vänlig och 
godhjärtad.
• SC mäter en läggning som är måttfull i tempot och 
försiktig som använder adjektiv såsom försiktig, 
lågmäld och kontrollerad.
• C mäter en tillbakadragen, korrekt läggning som 
använder adjektiv såsom analytisk, reserverad och 
behärskad.
• CD mäter en ifrågasättande, skeptisk läggning som 
använder adjektiv såsom cynisk, envis och kritisk.

Även om dessa skalor inte visas i profilen används de 
för att avgöra vilken stil som respondenten får.

DiSC®-forskning
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TILLFÖRLITLIGHET
För att avgöra om ett verktyg är tillförlitligt eller inte 
ser forskarna på verktygets stabilitet och dess interna 
konsistens. Stabilitet är lätt att förstå. I detta fall 
behöver forskaren bara låta en grupp av människor 
besvara samma frågeformulär två gånger och korrelera 
resultaten. Detta är tillförlitlighet via omtest. Intern 
konsistens är svårare att förstå. Här föreligger 

antagandet att alla frågor på en given skala mäter 
samma karaktärsdrag. Följaktligen bör alla dessa 
frågor, teoretiskt sett, korrelera med varandra. Intern 
konsistens representeras med hjälp av ett mått som 
kallas alfa.

Vi kan använda liknande standarder för att utvärdera 
både tillförlitlighet via omtest och alfa. Maxvärdet är 1,0, 
och högre värden indikerar högre nivåer av tillförlitlighet. 
Även om det inte är hugget i sten använder de flesta 
forskare följande riktlinjer för att tolka värden: Över 
0,9 anses som utmärkt, över 0,8 anses som bra, över 
0,7 anses som godtagbart och under 0,7 anses som 
tvivelaktigt. Uppskattningarna av tillförlitlighet för de 
åtta DiSC®-skalorna visas i tabell 1.

Enligt vad som framgår av tabell 1 var alla värden en 
bra bit över brytpunkten på 0,70, och alla värden utom 
ett var över 0,80. Detta tyder på att mätningen av DiSC 
både är stabil och internt konsistent. Mer information 
om tillförlitligheten för DiSC-skalorna finns i den mer 
ingående Everything DiSC Research Report.

VALIDITET
Det finns många olika sätt att kontrollera ett 
frågeformulärs validitet på. Vi kommer att ge två 
sådana exempel här, men du hittar många fler i den 
kompletta Everything DiSC Research Report.

DiSC-modellen föreslår att intilliggande skalor (t.ex. 
Di och i) kommer att ha måttliga korrelationer. Det vill 
säga att dessa korrelationer bör vara betydligt mindre 
än alfatillförlitligheten för de enskilda skalorna. Till 
exempel bör korrelationen mellan Di- och i-skalorna 
(0,50) vara betydligt lägre än alfatillförlitligheten för 
Di- eller i-skalorna (båda 0,90). Å andra sidan bör 
skalor som teoretiskt är motstående varandra (t.ex. i 
och C) ha starka negativa korrelationer. I tabell 2 visas 
data som erhållits från ett urval av 752 respondenter 
som besvarade Everything DiSC-frågeformuläret. 
Korrelationerna mellan alla åtta skalorna visar på starkt 
stöd för modellen. Det vill säga att korrelationerna är 
måttligt positiva mellan intilliggande skalor, medan 
starka negativa korrelationer kan iakttas mellan 
motstående skalor.
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TABELL 1. SKALTILLFÖRLITLIGHET

Tillförlitlighet 
via omtest Alfa

(2 veckor)

Di .86 .90

i .87 .90

iS .85 .86

S .86 .87

SC .88 .84

C .85 .79

CD .85 .87

D .86 .88

N 599 752

John Wiley & Sons, Inc or its associated companies, are the authorized users or owners of DiSC and 
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Cronbachs alfatillförlitligheter visas i fetstil längs 
diagonalen medan skalornas korrelationskoefficienter 
visas i själva tabellen. Korrelationskoefficienterna 
sträcker sig från -1 till +1. En korrelation på +1 indikerar 
att två variabler är perfekt positivt korrelerade på 
sådant sätt att när en variabel ökar så ökar den andra 
variabeln med en proportionell mängd. En korrelation 
på -1 indikerar att två variabler är perfekt negativt 
korrelerade på sådant sätt att när en variabel ökar så 
minskar den andra variabeln med en proportionell 
mängd. En korrelation på 0 indikerar att två variabler är 
helt orelaterade; N=752, enligt vad som visas i bilaga 1 
till Everything DiSC Research Report.

En statistisk teknik som kallas multidimensionell 
skalning ger ytterligare stöd för DiSC-modellen som ett 
cirkumplex. Det finns två fördelar med denna teknik. 
För det första möjliggör den en okulärbesiktning av 
förhållandena mellan de åtta skalorna. För det andra 
gör tekniken det möjligt för forskare att överblicka 
alla skalorna samtidigt. I figur 1 har skalor som är 
närmare varandra en starkare positiv relation. Skalor 
som är längre ifrån varandra är mer olika. DiSC-
cirkumplexmodellen förutsäger att de åtta skalorna 
kommer att ordnas i ett cirkulärt format med lika stora 
intervall. Som vi kan se i figur 1 är skalorna ordnade på 
ett sätt som förväntas av DiSC-modellen. (Tänk på att 
den ursprungliga MDS-rotationen visas nedan, och att 
denna rotation är godtycklig.) Även om de 

åtta skalorna inte bildar en fulländad ekvidistant cirkel 
(som förutsades av modellen) är detta teoretiska 
ideal nästan omöjligt att erhålla med faktiska data. 
Det faktiska avståndet mellan skalorna är emellertid 
ungefär lika, vilket ger starkt stöd för modellen och dess 
frågeformulär.

För mer information besöker du EverythingDiSC.se.
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TABELL 2. INTERKORRELATIONER MELLAN SKALORNA

Di i iS S SC C CD D

Di .90

i .50 .90

iS .04 .47 .86

S -.31 .03 .57 .87

SC -.73 -.56 -.13 .34 .84

C -.43 -.70 -.49 -.18 .45 .79

CD -.14 -.37 -.68 -.66 -.08 .26 .87

D .46 .14 -.37 -.69 -.62 -.19 .42 .88

S Skala

SC Skala

C Skala

CD Skala
D Skala

Di Skala

i Skala

iS Skala

Figur 1
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