
Fra Marston til nåtid, fortsetter forståelsen av DiSC-modellen å utvikle seg. Hvert tiår 
siden Marston har ny kunnskap blitt oppnådd om hva DiSC representerer, og nye 

fremskritt legges kontinuerlig til modellen underveis. Denne utviklingen vil fortsette 
når vi ønsker å oppfylle mellommenneskelige krav til den globale arbeidsplassen, 

både i dag og i fremtiden.

DiSC har en lang historie som er forankret i psykologi og forskning. DiSC-modellen har 
siden 1920-tallet utviklet og utvidet seg til en allsidig læringsløsning utformet for å levere 

personlig tilpasset innsikt som fremmer engasjement og samarbeid på dagens stadig 
skiftende arbeidsplass. Reis tilbake i tid og lær om viktige hendelser som har bidratt til å 

forme det Everything DiSC er i dag.

1928  
Emotions of Normal People

DiSC®-atferdsmodellen ble først foreslått i 1928 av William 
Moulton Marston, en fysiologisk psykolog, i boken hans 
Emotions of Normal People. Marston tok en bevisst beslutning 
om å kun fokusere på psykiske fenomener som var direkte 
observerbare og målbare på en objektiv måte. Fra forskningen 
sin laget Marston en teori om at atferdsuttrykk av følelser kunne 
kategoriseres i fire primære typer som stammet fra personens 
oppfatninger av seg selv i forhold til omgivelsene. Disse fire 
typene ble merket av Marston som dominans (D), tilskyndelse (I), 
underkastelse (S) og føyelighet (C). Han skapte en modell som 
integrerte disse fire typene følelsesmessige uttrykk i et 
todimensjonalt, toakset område.

Fordi Marston selv hadde liten interesse i teoretiske konsepter 
om personlighet eller temperament, skapte han aldri et 
psykologisk instrument for å måle modellen sin. Den moderne 
forståelsen av DiSC beholder noen av hovedprinsippene Marston 
skapte, men den gjeldende presentasjonen av modellen 
inkluderer også mange tillegg og endringer som er informert av 
fremskritt i psykologisk måling og teori.

En ansatt hos Walter Clarke Associates utviklet et spørreskjema 
for John Cleaver som de kalte «selvbeskrivelse». I likhet med 
aktivitetsvektoranalysen, begynte det som en adjektivsjekkliste, 
men utviklet seg til et 24-tetradet, tvunget valg-instrument. 
Faktoranalyser av selvbeskrivelse produserte to faktorer som var 
veldig nære de underliggende aksene i Marstons modell, noe 
som ga god støtte ikke bare til modellstrukturen han foreslo, 
men også til Clarkes tidligere påståelse om at et DiSC®-basert 
instrument kunne skapes.

1950
Tidlig måling av DiSC-konsepter:
Selvbeskrivelsesinstrument

En forskningsinnsats ble lansert for å forbedre 
DiSC-instrumentet, som i utgangspunktet hadde vært uendret 
siden 1959. Nye elementer ble lagt til, ikke-fungerende elementer 
ble fjernet og den generelle påliteligheten til instrumentet økte. 
Den nye PPS het Personal Profile System 2800 Series (PPS 
2800), som henviste til det nye antallet tetrader (28). Denne 
versjonen av PPS ble først utgitt i 1994 og brukes ennå i dag, 
selv om den har blitt omdøpt til DiSC Classic®.

1994
28-Box Personal Profile System

Det første Everything DiSC-programmet som ble lansert, var 
Everything DiSC Sales. Denne profilen presenterte deltakerens 
DiSC-stil med det sirkelformede DiSC-kartet. I motsetning til PPS 
fokuserte denne profilen på å hjelpe deltakeren med å forstå 
relevansen av hans eller hennes DiSC-stil i en bestemt rolle i 
organisasjonen. Denne rapporten inneholder tre brede avsnitt:

   • Forstå din DiSC Sales-stil
   • Forstå kundenes kjøpestiler
   • Tilpasse salgsstilen etter kundens kjøpestil

2007
Everything DiSC® Sales

Det tredje Everything DiSC-programmet som ble lansert, var 
Everything DiSC Workplace®. Denne profilen er designet for 
bruk av et bredt spekter av deltakere, uavhengig av deres rolle i 
organisasjonen. Rapporten inneholder tre brede avsnitt:

   • Oppdag din DiSC-stil
   • Forstå andre stiler
   • Skap mer effektive relasjoner

Samtidig ble Everything DiSC-sammenligningsrapporter 
lansert. Disse rapportene gjorde det mulig for to mennesker å 
ikke bare sammenligne seg selv med hverandre ved hjelp av 
DiSC-stilene sine, men også ved hjelp av en rekke 
grunnleggende personlighetstrekk, som f.eks. forsiktig vs. 
dristig eller skeptisk vs. aksepterende.

2009
Everything DiSC Workplace® and 
Everything DiSC® Sammenligningsrapport

Everything DiSC Work of Leaders®-profilen ble lansert. Denne 
rapporten deler en leders jobb i tre kategorier, basert på 
omfattende forskning: visjon, tilslutning og gjennomføring. 
Deltakerne bruker selvvurderinger av 18 ulike trekk til å lære 
hvorfor noen lederegenskaper er naturlige for dem, mens andre 
krever mer bevisst innsats.

2011
Everything DiSC Work of Leaders®

Everything DiSC Productive Conflict-profilen ble lansert. I 
stedet for å fokusere på en trinnvis prosess for konfliktløsning, 
hjelper Everything DiSC® Productive Conflict deltakerne med å 
legge bånd på ødeleggende atferd, slik at konflikter kan bli mer 
produktive, og til syvende og sist forbedre resultater og 
relasjoner på arbeidsplassen.

2017
Everything DiSC® Productive Conflict

Historien om DiSC-måling begynner på 1940-tallet med den 
industrielle psykologen Walter V. Clarke. Clarke bygget en test for 
valg av arbeidskraft kalt «aktivitetsvektoranalyse». Etter den 
«leksikalske tilnærmingen» som var populær på den tiden, 
identifiserte Clarke en rekke adjektiver som ofte ble brukt til å 
beskrive andre. Han samlet inn informasjon om adjektivene ved 
bruk av et sjekklisteformat, og ba deltakere om å merke av de 
spesifikke ordene som beskrev dem. Etter å ha samlet inn og 
analysert dataene på dette instrumentet, oppdaget han at de fire 
faktorene produsert fra dataene (aggressiv, omgjengelig, stabil 
og unnvikende) lignet mye på DiSC. Clarke konkluderte med at 
dataene best kunne forklares med Marstons modell for 
menneskelig atferd.

1940
Tidlig måling av DiSC-konsepter:
Aktivitetsvektoranalyse

På 1970-tallet brukte John Geier, en ansatt ved University of 
Minnesotas Department of Health Sciences, selvbeskrivelse for 
å skape det opprinnelige Personal Profile System® (PPS). Han 
dannet et selskap kalt Performax, (som til slutt ble Inscape 
Publishing, og nå er Workplace Learning Solutions-gruppen hos 
Wiley) som var den første utgiveren av et DiSC-spørreskjema. 
Siden PPS brukte de samme 24 tetradene og elementene som 
dukket opp i den opprinnelige selvbeskrivelsen, var Geiers 
viktigste bidrag ikke så mye i området av instrumentutviklingen, 
men å fremme forståelsen av de 15 grunnleggende mønstrene 
som Clarke oppdaget. Geier samlet inn mønsterbeskrivelser via 
kliniske intervjuer med hundrevis av mennesker. Ved å trekke ut 
atferdsinformasjon fra disse intervjuene, ga han mer utfyllende 
beskrivelser av disse 15 mønstrene som hadde blitt kjent som de 
klassiske profilmønstrene.

1970
Det første DiSC-spørreskjemaet: 
Personal Profile System® (PPS)

Tidlig på 2000-tallet begynte forskere knyttet Wileys Workplace 
Learning Solutions-gruppe (kalt Inscape på den tiden) å 
eksperimentere med måter å fremstille DiSC® med en 
sirkelmodell i stedet for en linjegrafmodell. Her ble en persons 
DiSC-stil representert med et punkt på DiSC-kartet. Fordelen 
med denne fremstillingen var enkel tolkning og anvendelse. 
Forskere oppdaget at denne sirkeltilnærmingen for å måle og 
presentere DiSC viste betydelig overlapping med Interpersonal 
Circumplex-teorien i akademisk psykologisk forskning. Basert 
på denne forskningen og teorien, ble Everything DiSC®-serien 
som den eksisterer i dag, utviklet.

2000
Forskning på sirkelmodellen
Fremstilling av DiSC®

Det andre Everything DiSC-programmet som ble lansert, var 
Everything DiSC Management. Denne profilen er utformet for å 
hjelpe ledere med å forstå sine egne DiSC-stiler samt stilene til 
menneskene de styrer. Videre hjelper det ledere med å jevne ut 
stilulikheter. Rapporten inneholder fem brede avsnitt:

   • Din DiSC Management-stil
   • Styring og delegasjon
   • Motivasjon
   • Utvikle andre
   • Samarbeide med lederen din

2008
Everything DiSC® Management

Etter tre års forskning, ble Everything DiSC 363® for 
Leaders-profilen lansert. Dette er et 360-graders spørreskjema 
som bruker DiSC-modellen som bakgrunn. I spørreskjemaet blir 
observatører bedt om å evaluere en leder på 24 atferdsmessige 
punkter, for eksempel å finne muligheter eller vise diplomati.

2010
Everything DiSC 363® for Leaders

Adaptiv testing kan endre et spørreskjema avhengig av 
respondentens tidligere svar. Dette er nyttig i tilfeller der 
resultatene av en standardvurdering er ufullstendige. I slike 
tilfeller vil Everything DiSC-spørreskjemaet stille respondenten 
flere spørsmål for å redusere tvetydigheten i resultatene. Adaptiv 
testing er den siste forbedringen for å øke nøyaktigheten til 
Everything DiSC-spørreskjemaet og gjøre tilbakemeldingen mer 
personlig tilpasset og relevant for brukerne.

2012
Adaptive tester implementert
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