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BESTÅNDSDELARNA I EN FRAMGÅNGSRIK VERKSAMHET

1.              ATTRAKTIV PRODUKT

2. GOD SERVICE      



25 %

75 %

Attityd

Motivation

Sociala färdigheter

Samarbetsvilja

Utbildning

Erfarenhet

BESTÅNDSDELARNA I EN FRAMGÅNGSRIK SERVICEVERKSAMHET



SOCIAL FÄRDIGHET



SOCIAL  
FÄRDIGHET

” Förmågan att förstå och förutse det egna  
beteendets inverkan på andras beteende.”

DEFINITION?



VIKTIG BESTÅNDSDEL I:
EFFEKTIVT SAMARBETE
GOD SERVICE



beteende
värderingar,

attityder
personlighet

undermedvetna



beteende



KA O- med- vetet

Att V
Fä

Ku

Utb
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FKMK

Medvetet

VÅRT BETEENDE PÅVERKAS  

AV EN MÄNGD OLIKA FAKTORER

KUND

KOLLEGA

KOMPIS

FAMILJ
spontant anpassat



“VARJE MÄNNISKA ÄR PÅ NÅGOT SÄTT
LIKADAN SOM ALLA ANDRA,
MEN OLIK NÅGON ANNAN,

MERA LIK VISSA MÄNNISKOR ÄN ANDRA.”

Alfred Korzybski



Var dig själv! 
Ingen kan säga att du gör det fel.

Charles M. Schulz



Hur reagerar vi på yttre stimulans?
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» Du möter den förväntade bilden du har 
av andra 

» Personer med ett likadant tankefilter 
som ditt egna, är trevliga  

» Vi är bra på att bedraga oss själva - vi 
hör och ser det vi vill höra och se och 
få bekräftat  

» Vi inbillar oss att vi är bättre än vad vi i 
verkligheten är

Betyder….



KOMMUNIKATIONSSTIL

beskriver människans naturliga sätt att reagera i olika situationer

BETEENDESTIL



…en modell för att förstå olika 
beteendestilar 

…klarlägga den egna stilen (placera oss i 
modellen) 
…lära oss känna igen de olika stilarna 
hos andra  (placera andra i modellen)   

…anpassa vår stil och vädja till andras 
stilar (röra oss i modellen)

Vi behöver….



DISC MODELLEN

BÄTTRE ÄN “MAGKÄNSLA”

1. EN MODELL





VARFÖR DISC?

• för att bli medveten om de egna styrkorna 

• för att uppleva olikhetens rikedom - och kraften i 
komplementerande styrkor 

• för att få potentialen fram - för utveckling av 
individens och gruppens styrkor 
  
• för att börja använda en medveten 
kommunikationsstil 

• för att uppnå en konstruktiv säljkontakt 



Vatten

Jord Luft

Eld

AZTEKERNA



Oföretagsam

Beklämd Kolerisk

Stursk

HIPPOKRATES, 400  ad



Tänkande

Känslofull Intuitiv

Förnuftig

CARL JUNG, 1921



• DISC –systemet analyserar och beskriver 
människans naturliga beteendemönster och 
kommunikationssätt 

• Systemet indelar inte 
– i bättre eller sämre 
– i intelligenta eller mindre intelligenta 

• Systemet mäter inte saker som utbildning, 
erfarenhet, inlärda kunskaper och färdigheter, 
attityd osv., 

• Ingen beteendestil är bättre eller sämre

DISC bakgrund



2. KLARLÄGG DEN EGNA STILEN

3. LÄR DIG KÄNNA IGEN ANDRAS STILAR



2 dimensioner
• 5 sinnen vs. 6. sinnet

• fakta vs. känslor



5 sinnen 6. sinnet
rutiner

försiktighet
frågar

skeptisk
obeslutsam

hjälpsam
förnuftig

inverkan
aktivitet

meddelar
positiv

övertygande
slagfärdig

tävlingsinriktad



DISKUSSION MED “PAR”
Varför har du placerat dig där?

Eftersom du känner mig, var skulle du placera mig?

Är det verkligen ditt beteende, eller ett önskebeteende,  
eller ett förväntat beteende?



fakta

känslor

inflexibel
isolerad
pedant
saker
logik

mottaglig
vänlighet
tillitsfull
blåögd

irrationell



DISKUSSION MED “PAR”
Varför har du placerat dig där?

Eftersom du känner mig, var skulle du placera mig?

Är det verkligen ditt beteende, eller ett önskebeteende,  
eller ett förväntat beteende?
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William Moulton Marston:



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

Dominance

InfluenceSteadiness

Correctness



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet

krävande
dominant

direkt
auktoritär

kontrollerande
har alltid rätt

lyssnar ej
intolerant



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet

sanerare
fler projekt samtidigt
avbryter dig
enkelriktad kommunikation
egna åsikter = fakta
behöver utmaningar
uppskattar ej teamarbete



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet

dålig på reporter,
kräver dock av andra
rädd för att förlora kontroll,
och för misslyckanden
ineffektivitet och 
obeslutsamhet uppretar



KÄNNER DU NÅGON SOM ÄR RÖD?

KOMMER DU ATT TÄNKA PÄ NÅGON 
OFFENTLIG RÖD PERSON (KÄNDIS)?



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet
inspirerande

spontan
energisk

synlig
slarvig

pratsam
impulsiv
tolerant



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet
maskör
pratar mycket, 
undviker detaljer
håller med dig
betonar relationer
bra på konstruktiv
negativ feedback
glömmer regler och mål



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet
inte bra på rutiner, 
och administration
eller på ordning och reda
reporter natten innan
rädd för att lämnas utanför
och för konflikter
uttråkning och rutiner
uppretar



KÄNNER DU NÅGON SOM ÄR GUL?

KOMMER DU ATT TÄNKA PÄ NÅGON 
OFFENTLIG GUL PERSON (KÄNDIS)?



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet
omtänksam

varm
jämn

uppriktig
stödande

lugn
principfast

långsam i starten



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet
fötterna på marken
lämplig broms
behöver en trygg och
jämn atmosfär
lyssnar
svarar när tillfrågad
motarbetar förändring



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet
byrokrat
sparar all information
anser pappersarbetet
viktigare än annat
noggrann och pålitlig
rädd för otrygghet och
för att förlora ansiktet
oärlighet och otålighet
uppretar



KÄNNER DU NÅGON SOM ÄR GRÖN?

KOMMER DU ATT TÄNKA PÄ NÅGON 
OFFENTLIG GRÖN PERSON (KÄNDIS)?



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet

systematisk
kontrollerad
betänksam

petnoga
stillsam

seg
officiell

ser problemen



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet

följer reglerna
levande handbok
fastnar i detaljer
artig diplomat
kommunicerar helst
skriftligt
befaller ej -
hänvisar till reglerna
pratar ogärna om
åsikter och abstraktioner



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet

överförsiktig
effektiv på att hitta fel
korrekturläsare
utmärkt på reporter
har svårt att öka på
arbetstakten
rädd för oreda och konflikt
överraskningar och det 
oförutsedda uppretar



KÄNNER DU NÅGON SOM ÄR BLÅ?

KOMMER DU ATT TÄNKA PÄ NÅGON 
OFFENTLIG BLÅ PERSON (KÄNDIS)?



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet
inspirerande

spontan
energisk

synlig
slarvig

pratsam
impulsiv
tolerant

stabil
omtänksam

varm
uppriktig
stödande

lugn
principfast

långsam i starten

analytisk
systematisk
kontrollerad
betänksam

petnoga
stillsam

seg
ser problemen

krävande
dominant

direkt
autoritär

kontrollerande
har alltid rätt

lyssnar ej
intolerant



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet

sanerare
fler projekt samtidigt
avbryter dig
enkelriktad kommunikation
egna åsikter = fakta
behöver utmaningar
uppskattar ej teamarbete

maskör
pratar mycket, 
undviker detaljer
håller med dig
betonar relationer
bra på konstruktiv
negativ feedback
glömmer regler och mål

fötterna på marken
lämplig broms
behöver en trygg och
jämn atmosfär
lyssnar
svarar när tillfrågad
motarbetar förändring

följer reglerna
levande handbok
fastnar i detaljer
artig diplomat
kommunicerar helst
skriftligt
befaller ej -
hänvisar till reglerna
pratar ogärna om
åsikter och abstraktioner



fakta

känslor

5 sinnen 6. sinnet

dålig på reporter,
kräver dock av andra
rädd för att förlora kontroll,
och för mislyckanden
ineffektivitet och 
obeslutsamhet uppretar

inte bra på rutiner, 
och administration
eller på ordning och reda
reporter natten innan
rädd för att lämnas utanför
och för konflikter
uttråkning och rutiner
uppretar

byrokrat
sparar all information
anser pappersarbetet
viktigare än annat
noggrann och pålitlig
rädd för otrygghet och
för att förlora ansiktet
oärlighet och otålighet
uppretar

överförsiktig
effektiv på att hitta fel
korrekturläsare
utmärkt på reporter
har svårt att öka på
arbetstakten
rädd för oreda och konflikt
överraskningar och det 
oförutsedda uppretar
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GRUNDPELARNA

William Moulton Marston:



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

Dominance

InfluenceSteadiness

Correctness



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

DC

I

Fakta 
Hårda värden 
Resultat

Förändring 
Förnyelse

Påverkande 
Idéer

Människor 
Kommunikation 
Öppenhet

Traditioner 
Trygghet

Vänlighet 
Hänsyn till andra 
Känslor

Logik 
System 
Analyser

Detaljer 
Instruktioner

S



D/C 
Saker       
Logik

D 
Mål       

Resultat

D/I 
Inverkan 
Aktivitet

I 
Människor 

Atmosfär

I/S 
Hjälpsamhet 

Vänlighet

C 
Regler 
Noggrannhet

S 
Gruppen 
Trygghet

S/C 
Rutiner  
Försiktighet
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Fördelning per åldersgrupp i Finland, 2011



2013 D I S C

FINLAND

SVERIGE

7,1 32,2 43,9 16,8

7,0 45,4 28,3 19,3

76,1

73,7



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

75%



2011
KVINNOR/MÄN D I S C

FINLAND 7/12 42/30 38/39 13/19

SVERIGE 4/7 49/42 31/31 16/20

TYSKLAND 5/8 46/46 21/16 28/30

RYSSLAND 21/31 24/12 38/21 17/29

KOREA 3/2 56/52 34/34 12/12



Europa Nordamerika

Asien

Fördelning
per 

åldersgrupp
2013



D -stilen



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

Agressiv, tävlande, krävande 
Har alltid bråttom, avbryter, är direkt,  
Utmanar andra 
Igångsättare – inte slutförare 
Svartvit, spontan 
Överksrider sina befogenheter,  
Lysnar inte, ‘Mushroom management’

DC

IS



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

DC

IS

Som säljare

+ Bra på att göra avslut 
+ Resultat- och målinriktad 
+ Ofta effektiv tidsanvändning  

? After sales 
? Lyssnar inte på kunden 
? Kan vara för påtryckande



I -stilen



Thinking

Feeling

IntuitionSensing
Utåtriktad, pratsam, social, impulsiv,  
Blir lätt ivrig,  
Är av samma åsikt. Lovar för mycket  
”Säljer alltid”. Inte så detaljerad.  
Glömmer lätt regler, gör små fel 
Värdesätter god atmosfär 
Tolerant, emotionell, irrationell 
 

DC

IS



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

DC

IS

Som säljare

+ Träffar gärna nya människor 
+ Kan entusiasmera kunden 
+ Bra på att sälja visioner och idéer 

? Kan glömma målen, uppföljningen 
? Kan glömma att förbereda sig 
? Kan lova för mycket



S -stilen



Thinking

Feeling

Intuition
Sensing

Omsorgsfull, stabil, systematisk,  
Artig, anspråkslös, avancerar försiktigt 

Fötterna på jorden, håller sig i bakgrunden 
Lyssnar mera än talar, 
Behöver instruktioner,  

Ogillar plötsliga förändringar.  
Principfast, 

Pålitlig.  
Ser till gruppens bästa 

DC

S
I



Thinking

Feeling

Intuition
Sensing

DC

S
I

Som säljare

+ Lyssnar, utreder kundens behov 
+ Skapar förtroende 
+ Strävar till varaktiga kundrelationer 

? Initiativförmåga 
? Nya kunder 
? Avslut



C -stilen



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

Noggrann, perfektionist    
Logisk, analytisk 

Undviker fel 
Följer lagens bokstav 

Vill ha ordning och reda, Tystlåten,  
Saklig, entusiasmerar inte andra 
Fokuserar på regler och detaljer 

Undviker risker

DC

IS



Thinking

Feeling

IntuitionSensing

DC

IS

Som säljare

+ Produktkunskap 
+ Systematik 
+ Följer regler och processer 

? Entusiasmerar inte kunden 
? Oflexibel 
? Inte alltid effektiv
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”SNOBBEN”
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Gullan 

Karl Linus

Amadeus Snobben
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”Nalle Puh”

D

I

C
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Kanin

Nasse Nalle Puh

Uggla



Olika situationer



Är förolämpad för att hen 
inte ingick i teamet som 
gjorde ändringen. Är därför 
skeptisk beträffande 
förändringens orsaker och 
nödvändighet.

“Ser verkligen bra ut! Fint 
med omväxling! Den gamla 
inredningen var trist. Vi tar en 
kopp kaffe, så berättar jag om 
några tilläggs-idéer jag har…”

Är till en början tyst, 
kommer efter 22 min ut med 
regler och policies och frågar 
- vem gjorde beslutet?  
- är det enligt reglerna?  
- är allt dokumenterat?

“Jag hade precis vant mig 
vid den gamla möbleringen! 
Den fungerade bra. Jag gjorde 
inget speciellt i helgen… Fick  
de som var med 
övertidsersättning?”

Alla möbler har flyttats runt under helgen



Tänker självsäkert: 
”Det vet jag ju. Det var ju så 
jag hade planerat. Vad annat 
hade du väntat dig ?”

Konstaterar uppriktigt:  
”Jasså, du gillade det! Ja, man 
har väl gjort sånt här förr. Låt 
oss ta en kopp kaffe så 
berättar jag hur jag gjorde det”

Funderar på vad chefen 
verkligen menade, analyserar 
det och undrar om det finns en 
hake. Vad skulle hen kunnat 
göra ännu bättre, finslipa, 
justera…

Säger lugnt: ”Tack.” 
Tänker samtidigt: 
”Roligt att höra, men tur att 
hen inte sa det inför alla. 

Chefen säger: ”Bra gjort”



Tänker: 

“Det är säkert frågan om en 
befordran.Det var på tiden.  
Jag har förtjänat det!” 

Tänker: 

”De vill säkert skriva om mig i 
personaltidningen eller 
nånting.Vilken tur att jag tog 
på mig den nya kostymen…”  

Börjar omedelbart gå igenom 
alla projekt han varit med i, för 
att kunna klargöra hur de 
gjordes och motivera varför 
man gjorde så.

Tänker: 

”Tusan också. Vad har jag nu 
gjort fel. Nu måste jag säkert  
jobba över och reda upp det. 
Här hjälper väl inget annat…” 

Chefen säger: ”Jag vill träffa dig genast efter 
mötet…”



Vems rum?











…en modell för att förstå olika 
beteendestilar 

…klarlägga den egna stilen 

…lära oss känna igen de olika stilarna 
hos andra    

…anpassa vår stil och vädja till andras 
stilar

Vi behöver….



Förstå

Acceptera

Utveckla



KA O- med- vetet

Att V
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Medvetet

VÅRT BETEENDE PÅVERKAS  

AV EN MÄNGD OLIKA FAKTORER

KUND

KOLLEGA

KOMPIS

FAMILJ
spontant anpassat
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beteendet



beteendet
attityd och
värderingar



personlighet

beteendet
attityd och
värderingar



undermedvetna

personlighet

beteendet
attityd och
värderingar



undermedvetna

personlighet

attityd och
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beteendet



undermedvetna

personlighet

attityd och
värderingar

beteendet
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Gyllene regeln

Behandla andra så som du 
själv vill bli behandlad.



Behandla andra  
så som DE vill bli behandlade

Gyllene regel 
2



TACK FÖR I DAG!


