
Om Everything DiSC:
Teori og forskning



Everything DiSC er en personligt udviklende 
læringsoplevelse, som måler dine personlige 
præferencer og tilbøjeligheder ud fra DiSC®-modellen. 
Men hvad er DiSC-modellen? 

DiSC-modellen er en enkel, men effektiv model, der 
beskriver fire grundlæggende adfærdsstile: D, i, S og C, 
som er grundlaget for de forskellige Everything DiSC-
programmer.

D Dominans
i indflydelse
S Stabilitet
C Competence-søgende 

Alle personer er en blanding af alle fire DiSC-stile – 
normalt vil én, to eller endda tre stilarter skille sig ud. I 
modsætning til mange personlighedstests er der ingen 
perfekte resultater eller DiSC-stile. Hver person har en 
unik adfærdsmæssig profil med forskellige adfærdsstile 
og prioriteter, og der er ikke nogen adfærdsstil, der 
er bedre end andre. Vi mener, at disse forskelle i 
adfærdsstil kan være særdeles værdifulde. Når du 
vurderer forskellene og udnytter deres værdi, kan du 
opnå bedre kommunikation på arbejdspladsen og skabe 
sundere organisationer. 

Det lyder enkelt, ikke? Det er det også. Men det er ikke 
trivielt. 

Her er hvorfor: 

Vi har mere end 40 års erfaring med at forske i og 
analysere DiSC. Den trykte DiSC® Classic-profil var 
faktisk den første DiSC-profil nogensinde! (Du kan 
altid se, at det er vores DiSC på brugen af det lille ”i” i 
DiSC).

DiSC har udviklet sig i takt med teknologien. Vores 
DiSC-onlineprofiler anvender de mest avancerede 
profileringsmetoder (adaptive spørgerammer) og 
sofistikerede algoritmer, som hurtigt analyserer 
deltagerens svar og giver så præcis feedback som 
muligt. Profilen omsætter resultaterne til en personlig 
beskrivelse, der både er nem at huske og kan omsættes 
til handling. 

Alle vores personlighedsprofiler i Everything DiSC er 
anvendelsesorienterede, så du får feedback som leder, 
chef, medarbejder eller sælger.
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To dimensioner af menneskelig adfærd
Selv om DiSC beskriver fire adfærdsstile, er modellen i sin kerne todimensionel. De to dimensioner afspejler 

grundlæggende aspekter af menneskets natur og kan betragtes som uafhængige konstruktioner.

LODRET DIMENSION:
FORSIGTIG-MODIG

Den lodrette dimension i Everything DiSC
Den lodrette dimension kan bedst beskrives 

som et aktivitetsniveau, der spænder fra aktiv til 
eftertænksom. Personer med DiSC-adfærdsstile i 

toppen af cirklen er typisk hurtige og beskrives ofte 
som gennemslagskraftige, dynamiske og modige. 

Traditionelle fortolkninger af modellen viser, at disse 
personer typisk ser sig selv som stærkere end det 

omgivende miljø. På grund af denne opfattelse er de 
tilbøjelige til at forsøge at ændre deres omgivelser. 
Personer med adfærdsstile i bunden af cirklen vil 
omvendt typisk have et mere roligt tempo, og de 

beskrives ofte som rolige, metodiske og varsomme. Den 
traditionelle anskuelse er, at disse personer omfattes 
som mindre kraftfulde end det omgivende miljø og 

således er mere tilbøjelige til at tilpasse sig til de 
eksisterende omgivelser.

VANDRET DIMENSION:
UDSPØRGENDE-ACCEPTERENDE

Den vandrette dimension i Everything DiSC
Den vandrette dimension løber fra udspørgende til 

accepterende. Personer med DiSC-stile i venstre side af 
cirklen er naturligt mere skeptiske og betegnes ofte som 
logikfokuserede, saglige og udfordrende. Man forklarer 
typisk disse egenskaber ved, at disse personer opfatter 
deres omgivende miljø som fjendtligt. De vil med andre 

ord instinktiv tøve med at stole på udefrakommende 
personer og idéer, indtil disse fremmede elementer er 
blevet grundigt afprøvede. Personer med adfærdsstile 
i højre side af cirklen er omvendt mere modtagelige og 
beskrives ofte som personfokuserede, empatiske og 
behagelige. Man siger normalt, at disse personer ser 
et sammenfald mellem det omgivende miljø og egne 
interesser. De vil grundlæggende være tilbøjelige til at 

vurdere personer og idéer i det omgivende miljø positivt 
og vil derfor være naturligt tilbøjelige til at udvise tillid.

DiSC®-teori
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Selvom DiSC-dimensionerne danner fire forskellige 
adfærdsstile, er det mere hensigtsmæssigt at tænke på 
DiSC-cirklen som et kontinuum. Alle fire adfærdsstile 
overlapper med deres tilstødende adfærdsstile på 
samme måde som farver blandes i et farvehjul. Rød og 
gul er forskellige farver, men når de blandes danner de 
den nye farve orange. D- og i-stilene er også forskellige, 
men området imellem dem på cirklen afspejler også 
forskellige adfærdsmæssige træk. Personer med Di-
stilen er f.eks. typisk mere tilbøjelig til at beskrive sig 
selv som dristige og overbevisende end personer med 
D-stilen. En person med iD-stilen vil typisk beskrive 
sig selv som mere karismatisk og dynamisk end en 
person med i-stilen. I begge tilfælde har de to stile (Di 
og iD) noget til fælles med D-stilen og i-stilen, men de 
har også kendetegn, der adskiller dem fra disse rene 
adfærdsstile.

Du vil også bemærke, at vi altid konsekvent skriver 
”en person med C-stilen” i stedet for blot at skrive 
”en C’er”, når vi arbejder med DiSC. Med denne lille 
sproglige forskel forsøger vi at undgå fristelsen til at 
sætte folk i bås. Selvom en person med C-stilen typisk 
vil udvise træk fra C-stilen, vil vedkommende samtidigt 
også besidde elementer fra de andre tre adfærdsstile. 
Personen vil f.eks. sagtens kunne lytte tålmodigt til en 
kollega, der beskriver sine sårede følelser, selvom dette 
mere er en egenskab, man forbinder med S-stilen.

IDÉEN OM UDSTRÆKNING
DiSC-cirklens kontinuerlige form hjælper personer 
med at relatere til idéen om en ”udstrækning.” Det er 
nyttigt at tænke på din personlige adfærdsstil som 
din hjemmebase eller komfortzone. En person med 
C-stilen kan foretrække at arbejde alene med analytiske 
projekter, der kræver nøjagtighed. Der vil alligevel være 
tidspunkter, hvor vedkommende skal deltage i sociale 
funktioner i professionelle sammenhænge. I disse 
situationer skal han eller hun strække sig mod i-stilen 
på cirklen. En person med C-stilen, hvis punkt ligger tæt 
på cirklens centrum, vil sikkert finde det ubehageligt, 
men overskueligt at indgå i en sådan social funktion. En 
person med C-stilen, hvis punkt ligger helt ude i kanten 
af cirklen, vil sandsynligvis finde det meget stressende 
at deltage i en sådan social funktion. Her skal personen 
fungere langt uden for sin komfortzone, og det kræver 
meget mere energi. Personer med punkter tæt på 
cirklens centrum vil derfor som hovedregel have 
lettere ved at tilpasse sig andre DiSC-stile, når det er 
nødvendigt. Personer med punkter i cirklens udkant kan 
blive tvunget til at strække sig, hvis de vil tilpasse sig 
til en anden adfærdsstil. Disser personer har imidlertid 
mere udtalte DiSC-stile, og det giver dem samtidig nogle 
mere udtalte særlige styrker.

D-stilen (Dominans) er 
aktiv og udspørgende. 

Det kendetegner personer, 
der er direkte, slagkraftige 
og ligefremme om deres 

holdninger.

i-stilen (indflydelse) er 
aktiv og accepterende. 

Det kendetegner personer, 
der er udadvendte, 

entusiastiske og livlige.

S-stilen (Stabilitet) 
er eftertænksom og 
accepterende. Det 

kendetegner personer, 
der er blide, tilpassende 
og tålmodige i forhold til 

andres fejl.

C-stilen (Competence-
søgende) er eftertænksom 

og udspørgende. Det 
kendetegner personer, der 
er analytiske, reserverede 

og nøjagtige.

De fire kvadranter i DiSC®
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Psykologiske værktøjer bruges til at måle abstrakte 
egenskaber, som vi ikke kan røre eller se. Dette er 
egenskaber som intelligens, udadvendthed eller 
ærlighed. Så hvordan kan forskerne evaluere disse 
værktøjer? Hvordan kan vi vide, om disse værktøjer 
faktisk giver præcise oplysninger om egenskaberne 
eller blot genererer tilfældig feedback, der lyder 
overbevisende?

Hvis et værktøj skal være brugbart og nøjagtigt, 
skal det kort sagt kunne leve op til en række 
forskellige forskningsmæssige krav. Validering er den 
forskningsmæssige proces med at vurdere kvaliteten 
af et psykologisk værktøj ved at teste dette i forhold til 
disse forskningsmæssige krav. Denne side hjælper dig 
med at forstå de forskningsmæssige krav, og hvordan 
Everything DiSC-profilen lever op til disse krav. Den 
komplette forskningsrapport om Everything DiSC 
indeholder yderligere oplysninger. 

Validering stiller to grundlæggende spørgsmål:

Hvor pålideligt er værktøjet? Forskerne vil altså 
vide, om værktøjet måler konsistent og pålideligt. 
Hvis resultatet indeholder mange tilfældige afvigelser, 
vurderes det som mindre pålideligt.

Hvor gyldigt er værktøjet? Her vil forskerne vide, om 
værktøjet måler nøjagtigt. Jo mere et instrument måler, 
hvad det lover, desto mere gyldigt er instrumentet.

Bemærk, at ingen psykometriske værktøjer er 
fuldstændig pålidelige eller gyldige. Alle psykologiske 
instrumenter er underlagt forskellige fejlkilder. 
Pålidelighed og gyldighed opfattes som kontinuerlige 
værdier og ikke som enten/eller-udfald på en binær 
skala. Det er derfor mere relevant at spørge ”Hvor stor 
evidens er der for pålideligheden af dette værktøj?” end 
”Er dette værktøj pålideligt?”
SKALAER

Man måler personers DiSC-stile ved at spørge ind 
til, hvor enige de er i forskellige udsagn om sig selv. 
Svarene bruges til at beregne en individuel score fordelt 
på otte skalaer. De otte skalaer er som følger:

• D måler en direkte, dominerende egenskab med 
 adjektiver som aggressiv, viljestærk og slagkraftig.
• Di måler en aktiv og hurtig egenskab med adjektiver 
 som dynamisk, eventyrlysten og modig.
• i måler en interaktiv, påvirkende egenskab med 
 adjektiver som social, livlig og snakkesalig.
• iS måler en behagelig, varm egenskab med 
 adjektiver som tillidsfuld, fornøjet og omsorgsfuld.
• S måler en tilpassende, stabil egenskab med 
 adjektiver som hensynsfuld, blid og godhjertet.
• SC måler en egenskab med moderat tempo og 
 forsigtighed med adjektiver som varsom, afdæmpet 
 og kontrolleret.
• C måler en egenskab, som er privat og 
 samvittighedsfuld, med adjektiver som analytisk, 
 reserveret og nøgtern.
• CD måler en udspørgende og skeptisk egenskab 
 med adjektiver som kynisk, stædig og kritisk. 
 Selvom profilen ikke viser disse skalaer, bruges de 
 til at afgøre respondentens adfærdsstil.

DiSC®-forskning
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PÅLIDELIGHED
Når forskerne skal afgøre, om et værktøj er pålideligt, 
undersøger de, om instrumentet er stabilt og har intern 
konsistens. Stabilitet er let at forstå. I dette tilfælde ville 
en forsker blot bede en gruppe personer om at tage 
den samme test to gange og derefter sammenholde 
resultaterne. Det kaldes pålidelighed gennem test og 
gentest. Det er sværere at forstå begrebet intern

konsistens. Her har vi antagelsen, at alle spørgsmålene 
(eller elementerne) på en given skala måler det samme 
(adfærds-)træk. Derfor skal alle elementerne teoretisk 
set hænge sammen indbyrdes. Intern konsistens 
angives med et mål, der kaldes alfa.

Vi kan bruge lignende standarder til at evaluere både 
test og gentest og alfa. Den maksimale værdi er 1,0, 
og høje værdier angiver et højt niveau af pålidelighed. 
Selvom det ikke er mejslet i sten, bruger de fleste 
forskere følgende retningslinjer til at fortolke værdierne: 
over 0,9 betragtes som fremragende, over 0,8 betragtes 
som godt, over 0,7 betragtes som acceptabelt, og under 
0,7 betragtes som tvivlsomt. Målene for pålidelighed for 
de otte DiSC®-skalaer er vist i tabel 1.

Som det fremgår af tabel 1, er alle værdier langt over 
grænsen på 0,70, og alle på nær én er over 0,80. 
Det viser, at DiSC-målingen er både stabil og internt 
konsistent. Den dybdegående forskningsrapport om 
Everything DiSC indeholder yderligere oplysninger.

GYLDIGHED
Der er mange forskellige metoder til at undersøge 
gyldigheden af en profil. Vi gennemgår to eksempler her, 
men der er mange flere eksempler i den fulde DiSC-
forskningsrapport.

DiSC-modellen antager, at tilstødende skalaer (f.eks. Di 
og i) vil have en moderat korrelation. Disse korrelationer 
bør altså være væsentlig mindre end dem, der optræder 
inden for de enkelte skalaer. Korrelationen mellem Di- 
og i-skalaen (0,50) bør derfor være væsentlig mindre 
end alfapålideligheden for henholdsvis Di- og i-skalaen 
(begge 0,90). Samtidig bør teoretisk modstående 
skalaer som f.eks. i og C have markant negative 
korrelationer. Tabel 2 viser data fra en test med 752 
respondenter, som har taget Everything DiSC-profilen. 
Korrelationen mellem alle otte skalaer udviser stor 
støtte til modellen. Det vil sige, at der er moderate 
korrelationer mellem tilstødende skalaer og stærke 
negative korrelationer mellem modsatte skalaer. 
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TABEL 1. SKALAPÅLIDELIGHED

Test og gentest Alfa

(2 uger)

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
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Cronbachs alfapålidelighed vises med fed 
på diagonalen, og korrelationskoefficienten 
mellem skalaerne vises inden i tabellen. 
Korrelationskoefficienterne spænder fra -1 til +1. En 
korrelation på +1 angiver, at to variabler er fuldstændig 
positivt korreleret, så når én variabel øges, øges den 
anden variabel tilsvarende. En korrelation på -1 angiver, 
at to variabler er perfekt negativt korrelerede, så når én 
variabel stiger, falder den anden variabel tilsvarende. 
En korrelation på 0 angiver, at de to variabler er helt 
uafhængige, N = 752, som vist i bilag 1 i Everything 
DiSC-forskningsrapporten.

En statistisk teknik kaldet multidimensionel skalering 
understøtter også brugen af DiSC-modellen på en cirkel. 
Denne teknik har to fordele. Den visualiserer først og 
fremmest forholdet mellem de otte skalaer. Teknikken 
gør det endvidere muligt for forskere at undersøge 
alle skalaerne samtidigt. I figur 1 har skalaer, der er 
tættere på hinanden, en stærkere positiv korrelation. 
Skalaer, der er længere fra hinanden, er mere forskellige. 
Den cirkelformede DiSC-model forudsiger, at de otte 
skalaer er fordelt cirkulært med lige store intervaller. 
Som det ses i figur 1, er skalaerne fordelt, sådan 
som det forventes af DiSC-modellen. Husk, det er 
den oprindelige MDS-rotation, der vises nedenfor, og 
denne rotation er vilkårlig. Selv om de otte skalaer ikke 
udgør en perfekt inddeling af cirklen (som modellen 
forudsiger), er det teoretiske ideal næsten umuligt at

opnå med faktiske data. Den faktiske afstand mellem 
skalaerne er imidlertid stort set ens, så der er stærk 
støtte for modellen og dens profiler.

Læs mere på EverythingDiSC.dk.
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TABEL 2. SKALAKORRELATIONER

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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