
En typisk röd:
Den orädda entreprenören
med många bollar i luften,

som driver på, skapar
förändring och får  

mycket gjort.

Hur ser man på världen?
Världen är full av problem som  

måste lösas. Nu.

Vi med mycket rött prioriterar ofta…
- Resultat. Röda personer är  

viljestarka och prioriterar resultat.  
Vi föredrar att följa våra egna idéer  

och hålla ögonen öppna för nya  
utmaningar och möjligheter.

- Handling. Vi fokuserar på hur snabbt 
och effektivt det går att nå våra mål. 
Röda tänker och handlar snabbt och  

gillar utmaningar. Därför blir det gärna 
ett tävlingsmoment av allt vi företar oss.

- Kontroll och oberoende. Vi vill ha 
kontroll över resultatet och kan därför 

snabbt ta till oss ny information och  
sedan handla oberoende av andra.

DISC - RÖTT
D FÖR DOMINANS

Bevingade ord från en röd person:
”Hur svårt kan det vara?”

”Det är bara att gilla läget”
”Jag är omgiven av idioter”

”Det är lika bra att jag gör det själv”

Jag som är röd tycker gärna att jag är:
Kraftfull
Energisk

Nyskapande
Målinriktad
Viljestark

Och omvärlden kan uppfatta mig som:
Påstridig
Arrogant
Aggressiv
Styrande
Okänslig

Kom ihåg att de allra flesta av oss har  
mer än en färg i vårt system.

Är du en person med mycket rött undrar  
du förmodligen nu hur lång tid  

frågebatteriet tar och om man får ut info  
som kan användas omedelbart.

Källa: Ensize AB

Toll_Kista_A3_TRYCK.indd   4 2017-09-25   21:12



En typisk gul:
Den optimistiska idésprutan
som tänker utanför ramarna,
har lätt att skapa relationer

men som behöver uppskattning
från omgivningen för att behålla

sin energi.

Hur ser man på världen?
Världen är full av spännande människor!

Vi med mycket gult prioriterar ofta…
- Entusiasm. Vi blir lätt engagerade och 
entusiastiska i en fråga. Vi har lätt att se 

nya möjligheter och kan vara mycket  
uttrycksfulla när vi vill påverka andra  

att förstå det briljanta i våra idéer. 
- Aktivitet. Vi är ivriga att sätta planer  

i verket och lägger därför inte så  
mycket tid på förstudier och  

konsekvensanalyser. 
- Samverkan. Vi uppskattar verkligen  

social samvaro och att träffa nya 
människor och har en förmåga att skapa  

engagemang och team-anda.

Bevingade ord från en gul person:
”Det ordnar sig alltid”

”Jag tar det. Inga problemos!”
”Jaja, det är som det är”

”LOL. Haha”

Jag som är gul tycker gärna att jag är:
Entusiastisk

Charmig
Övertygande
Inspirerande
Optimistisk

Och omvärlden kan uppfatta mig som:
Självisk

Ytlig
Egotrippad

Oseriös
Pratglad

DISC - GULT
I FÖR INFLUENS

Kom ihåg att de allra flesta av oss har  
mer än en färg i vårt system.

Om du har mycket gult i dig skulle det  
kunna vara så att du bara älskar såna här  
metoder för att det handlar om människor.

Källa: Ensize AB

Toll_Kista_A3_TRYCK.indd   5 2017-09-25   21:12



En typisk grön:
Den omtänksamma

humanisten med stort tålamod
som värnar om människorna i
organisationen och att beslut
ska vara välförankrade, helst

med konsensus.

Hur ser man på världen?
Mest av allt behöver världen  

varma relationer!

Vi med mycket grönt prioriterar ofta…
- Stöd och uppmuntran. Vi vill gärna  

hjälpa andra. Vi är genuint goda lyssnare 
och framstår därför ofta som tålmodiga 

och tillmötesgående. 
- Stabilitet. Vi uppskattar en trygg och 
förutsägbar miljö. Vi är försiktiga och  

arbetar metodiskt och systematiskt. Det 
är oskönt med snabba förändringar. 

- Teamwork. Vi föredrar samarbete, där 
alla känner sig inkluderade, sedda och 

uppskattade för sin insats.

DISC - GRÖNT
S FÖR STABILITET

Bevingade ord från en grön person:
”Är alla verkligen ombord nu?”

”Det är nog bäst att vi gör som vanligt”
”Men snälla, berätta vad som har hänt”
”Ta det du, men jag hjälper gärna till”

”Du är för go”

Jag som är grön tycker gärna att jag är:
Vänlig

Omtänksam
God lyssnare

Pålitlig
Hänsynsfull

Och omvärlden kan uppfatta mig som:
Envis

Självbelåten
Tjurskallig

Oengagerad
Förändringsovillig

Kom ihåg att de allra flesta av oss har  
mer än en färg i vårt system.

Om du har mycket grönt i dig kan  
det tänkas att du gillar  

DISCs idé om att verkligen se  
människors beteende.
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En typisk blå:
Den rationella och skickliga  
specialisten som inte lämnar

något åt slumpen, har koll på alla  
detaljer och håller sig  

till regelboken.

Hur ser man på världen?
Världen behöver struktur och ordning!

Vi med mycket blått prioriterar ofta…
- Noggrannhet. Vi eftersträvar hög  
kvalitet. Vi är därför noga med att  
analysera olika möjligheter på ett  
rationellt sätt och skiljer mellan  

fakta och känsla.
- Fasta rutiner. Vi värdesätter struktur 

och ordning och är återhållsamma  
med personliga omdömen. Det är därför  

obehagligt med snabba, subjektiva  
beslut. Magkänsla är en opålitlig källa. 

- Ifrågasättande. I vår strävan efter hög 
kvalitet är vi ofta ifrågasättande och  

kritiska - ibland misstänksamma – och 
kan påpeka brister och svagheter  

ingen annan upptäckt.

DISC - BLÅTT
C FÖR COMPLIANCE

Bevingade ord från en blå person:
”Låt oss tänka genom allt i detalj”

”Vi har inte alla fakta på bordet så det 
blir svårt att genomföra”

”Vad var det jag sa.”
”Måste man delta i gruppaktiviteterna?”

Jag som är blå tycker gärna att jag är:
Noggrann

Kunnig
Systematisk
Diplomatisk
Anspråkslös

Och omvärlden kan uppfatta mig som:
Pedantisk

Undvikande
Obeslutsam
Reserverad

Kylig

Kom ihåg att de allra flesta av oss har  
mer än en färg i vårt system.

Förresten, om du har mycket blått i dig  
undrar du förmodligen nu om  

analysmetoden är förankrad i forskning.
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