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Introduktion till Everything DiSC Workplace® 

Den mest djupgående och anpassningsbara DiSC®-baserade lösningen för  
medarbetarutbildning på marknaden. 

Med Everything DiSC  Workplace® kan människor skapa effektivare relationer – en relation  
i taget. 

Den kan användas av alla i en organisation, oavsett befattning eller funktion, för att höja 
kvaliteten på arbetsplatsen.

Vad finns online? 

Everything DiSC Workplace-profil   
(frågeformulär som fylls i på förhand)

Everything DiSC-jämförelserapporter    
(uppföljningsverktyg)

Everything DiSC-tilläggsrapport för handledare  
(kompletterande rapport)

Vad finns i paketet? 

Allt du behöver för att leda och instruera tre moduler med medarbetarutbildning.

Leta efter den här symbolen för att lära dig hur du enkelt kan anpassa  
Everything DiSC Workplace och skapa en utbildningslösning som passar  
din organisation.ANPASSNING
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Handledningsmaterial 
Everything DiSC Workplace® handledningsmaterialet består av tre moduler samt en valfri  
aktivitet för personavläsning.

Varje modul innehåller:
• Instruktörsvägledning i MS Word 
• Underlag till deltagarna i MS Word 
• PowerPoint® med inbäddad video 

 Modul 1: upptäck din disc®-stil  
Deltagarna upptäcker hur DiSC-stilarna påverkar arbetsrelationer, och hur olika  
prioriteringar och drivkrafter påverkar dem i arbetet.

Modul 2: förstå andra stilar 
Deltagarna lär sig att förstå vad som fungerar för dem samt vad som kan vara en  
utmaning i samarbetet med andra DiSC-stilar. 

Modul 3: skapa effektiVare relationer 
Deltagarna skapar strategier och en handlingsplan för att bäst klara utmaningar i  
samarbetet med personer med olika DiSC-stilar.  

Valfri aktiVitet: personaVläsning  
Deltagarna lär sig att identifiera andras DiSC-stilar utifrån deras beteende. 



Instruktörsvägledningar, PowerPoint®-presentationer och underlag till deltagarna 
kan användas som de är eller anpassas efter behov.

Utbildningen kan anpassas till en tidsram på allt från en timme upp till en hel dag.

Instruktioner om hur du anpassar programmet finns på  
www.everythingdisc.com/help (endast på engelska).

Stödmaterial 
Mappen med stödmaterial till Everything DiSC Workplace® innehåller:

• Länk till onlinehjälp med information om anpassning av Everything DiSC Workplace
• Länk till onlineresurser, med bland annat exempel på profiler och forskningsrapporter
• Bilder
• Mallar
• Programöversikt
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Everything DiSC Workplace®-video 
Everything DiSC  Workplace® innehåller 14 videoklipp. Videoklippen är inbäddade i 
PowerPoint®-materialet, och de fi nns även tillgängliga i fi len Video_Skapa_din_egen i 
mappen med handledningsmaterial. 

introduktion till disc® 
(4 minuter, 1 klipp)
Presenterar Everything DiSC-modellen och 
beskriver de fyra DiSC-stilarna.

arbeta Med olika stilar 
(5 minuter, 1 klipp)
Presenterar fyra kollegor med olika DiSC-stilar, vilket 
ger deltagarna möjlighet att se hur DiSC-modellen 
används i praktiken. 
 

arbetsplatsstrategier  
(10 minuter, 4 klipp)
De fyra kollegorna svarar på frågor om hur det är att 
arbeta med varandra. De pratar bland annat om vilka 
utmaningar som uppstår och om vilka strategier de 
har använt för att göra relationerna effektivare.

personaVläsning (Valfri aktiVitet)  
(4 minuter, 8 klipp)
Visar en skådespelare som gestaltar olika DiSC-stilar.
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Denna video kan integreras i din anpassade PowerPoint®-presentation med  
hjälp av filen Video_Skapa_din_egen i mappen med handledningsmaterial. 

Instruktioner om hur du anpassar programmet finns på  
www.everythingdisc.com/help (endast på engelska)

Trestegsprocess för användning av Everything 
DiSC Workplace®

steg 1: tilldela Material att förbereda på förhand 
Everything DiSC Workplace®-profilen är en personanpassad rapport på 20 sidor som är  
specifik för arbetsplatsen. Den skapas utifrån deltagarens svar på DiSC-frågeformuläret online,  
som validerats genom forskning. 

Du ger deltagaren tillgång till Everything DiSC Workplace-profilen genom att logga in på  
ditt EPIC-konto på https://admin.inscape-epic.com (endast på engelska) och klicka på  
Manage Reports. 

Gå till www.everythingdisc.com/help (endast på engelska) om du vill ha mer information.

Om du inte har ett EPIC-konto kontaktar du Everything DiSC Partner, så får du hjälp.

Anpassa efter behov: Ta bort eller flytta sidor, skapa en ny rapporttitel, skriv  
ut valda delar.

Instruktioner om hur du anpassar programmet finns på  
www.everythingdisc.com/help (endast på engelska).

ANPASSNING
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steg 2: förbered och ge handledning  
Anslut USB-enheten med Everything DiSC Workplace®-materialet till datorns USB-port och 
öppna mappen med handledningsmaterial. 

Välj ut det material som du ska använda i din session.

Skapa och spara anpassade lösningar på USB-enheten. 

Instruktioner om hur du anpassar programmet finns på  
www.everythingdisc.com/help (endast på engelska)

steg 3: erbjud Verktyg för uppföljning  
Dessa Everything DiSC®-jämförelserapporter  är uppföljningsrapporter som kan skapas för  
två valfria deltagare för att tydliggöra deras likheter och olikheter. 

Med hjälp av de tio sidor långa rapporterna fortsätter deltagarna att lutveckla bättre och  
effektivare relationer på arbetsplatsen, även när utbildningen är klar.  

Gå till www.everythingdisc.com/help (endast på engelska) om du vill ha mer information.

ANPASSNING
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Registrera din programvara
Registrera din produkt om du vill ha kostnadsfri teknisk support och meddelanden om  
produktuppdateringar. 

• Gå till www.register.everythingdisc.com (endast på engelska) 
• Ange serienumret och annan information som krävs enligt instruktionerna.

• Dokumentera ditt produktregistrerings-ID nedan och/eller skriv ut registreringsbekräftelsen. 

 Produktregistrerings-ID: _____________________________________
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