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UNDER PANSERET  
Den hemmelige motoren som driver destruktiv konflikt
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KONFLIKT ER EN UBEHAGELIG, 
MEN UUNNGÅELIG DEL AV 
ALLE ARBEIDSPLASSER. 

Men vi innser ikke alltid hvor mye skade den 
ødeleggende oppførselen som følger med den, 
forårsaker. Uproduktiv konflikt er et målbart hinder 
for produktivitet, ytelse og sluttresultatet. Likevel 
er konflikt – hvis det gjøres riktig – viktig for 
suksess. Dagens kamper fører til morgendagens 
gjennombrudd. Under panseret avslører den 
skjulte forbindelsen mellom tankene, følelsene og 
atferden vår, og avslører den hemmelige motoren 
som driver destruktiv konflikt på arbeidsplassen. 
Denne e-boken peker også på løsningen med en 
dokumentert metodikk som er forankret i psykologi 
og validert i praksis av autoriserte partnere 
av Everything DiSC®. Denne metoden gjør det 
mulig for alle å sette sine bevisste selv tilbake i 
førersetet og produktivt engasjere seg i konflikt.
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Hvorfor er det så mye sladder i organisasjoner? 
Det er så vanlig at vi bare aksepterer det 
– men seriøst, hvorfor? Sladder får folk 
til å virke upålitelige og hyklerske. For 
ikke å glemme at det er en ganske god 
sjanse for at dette kommer til å komme 
tilbake til den andre personen, som vil 
svarteliste kilden. Så hvorfor risikere det?

Eller hvorfor bli sarkastisk under en diskusjon? 
Det får oss til å se smålig ut. Og det har 
nesten aldri forandret meningen til en 
annen person. Om noe gjør det dem enda 
mer bestemt. Så hvorfor gjøre det?

Sannheten er at vi mesteparten av tiden ikke 
engang vet hvorfor vi gjør disse tingene. 
Konflikt får frem en ganske uberegnelig, 
kontraproduktiv, og ofte rett og slett 
ukarakteristisk oppførsel i oss. Det får frem 
våre grunnleggende impulser på en måte som 
få andre situasjoner kan. Siden motivene som 
virkelig driver oss, er utilgjengelige i stridens 
hete, er det nesten umulig å få dem under 
kontroll, noe som fører til ødeleggende eller 
skadelige spontane reaksjoner. Vi overdriver 
eller bruker avvisning eller ekskluderer andre 
når dette nesten helt sikkert ikke er den typen 
person vi anser oss selv for å være – definitivt 
ikke det inntrykket vi ønsker at foreldrene, 
barna eller mentorene våre skal ha av oss. 

Destruktiv atferd er under panseret
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SLADRING: Sladring kan ærlig talt føles utrolig givende i øyeblikket. Å få 
ut frustrasjon føles rensende. Og fordi vi ofte sladrer med folk vi stoler på, 
validerer de vanligvis meningene våre. For ikke å snakke om at det kan 
være svært tilfredsstillende å rakke ned på noen som har såret oss. Men 
sladder kan også handle om makt. Det hjelper med å få folk på din side. 
Vi får vårt perspektiv ut i verden først og overbevisende. Og for folk som 
er usikre på statusen sin i organisasjonen, kan sladring skape en følelse 
av autoritet etter som kollegaer kommer til dem for å få informasjon.

SARKASME: Ved konflikter er sarkasme en nær slektning til passiv-aggressiv 
atferd. Det gjør at vi kan uttrykke synspunkter eller motstand uten at de egentlige 
motivene bak blir for åpenbare. Vi bruker sarkasme når vi ikke ønsker å kjefte på 
noen, men ønsker å jekke dem ned et hakk eller to. Og sarkasme er et fristende 
verktøy i konflikter, fordi vi alltids kan hevde at «Jeg bare tulla ... Kom igjen, 
ikke ta alt så bokstavelig.» Vi kan synes at «bare tulla»-unnskyldningen gir oss 
immunitet etter at vi har subtilt angrepet eller snakket nedlatende til noen. 

AVVISNING: Når vi bruker avvisning, gjør vi det klart for den andre personen 
at kommunikasjonen er helt fastlåst. Vi lar dem bevisst vite at deres atferd 
er så uakseptabel at vi ikke en gang ønsker å inngå kompromisser eller er 
villige til å diskutere en løsning. Og selv om vi ikke liker å innrømme det, kan 
avvisning være tilfredsstillende. Vi får straffet den andre personen, samtidig 
som vi synes vår egen atferd er sterk og verdig. Som en bonus trenger vi ikke å 
gå gjennom en rotete konflikt. Dette kan derfor bli en selvoppholdelsesstrategi 
når vi føler oss overveldet av mange ubehagelige følelser.

OVERDRIVELSE: Noen ganger kan en mindre krenkelse fortsatt gjøre 
oss svært opprørte. Det er faktisk noen ganger vanskelig å rettferdiggjøre 
intensiteten av følelsene våre, gitt den faktiske situasjonen. Overdrivelse 
er en måte å få en situasjon til å høres like ille ut som den føles på. 
Overdrivelse er også styrkende. Vår side av saken virker sterkere og lettere 
å forsvare fordi det får den andre personens atferd til å virke mye verre.

La oss ta et skritt tilbake. Virkelig granske disse atferdene. 
Hva er de skjulte, men ubestridelige fordelene de gir?

Selvfølgelig er disse atferdene bare begynnelsen. 
Kanskje du ikke er fristet av noen av disse 
usunne reaksjonene, men du har nesten helt 
sikkert en konfliktstrategi du benytter som 
du ikke er så stolt av: forkleining, overvelding, 
gi etter, trekke deg tilbake, passiv aggressiv, 
dramatisk, avvise meninger, fingerpeking, 
overdreven kritikk osv. Mangfoldet av våre 

usunne reaksjoner er en av de tingene som 
gjør ødeleggende konflikt så vanskelig å hindre 
i en organisasjon. Hvis det alltid var likt, ville 
vi ha funnet en løsning nå – men det har vi 
definitivt ikke gjort. Faktisk er det tvert imot. 
Statistikken som viser hvordan konflikter hindrer 
effektivitet og engasjement, er svimlende. 

Sar-
cas-tic
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Konfliktens hindring på arbeidsplassen
Tidligere i år hadde vi en spørreundersøkelse blant litt over 12 000 ansatte 
om deres erfaring med konflikt på arbeidsplassen. Her er hva vi fant ut:

70 %
Prosentandelen av ledere 

og direktører som sa 
at mellommenneskelig 

konflikt påvirket 
effektiviteten til 

avdelingen deres negativt

13
Gjennomsnittlig 

antall timer ledere 
bruker per måned på 

å håndtere konflikt 
på arbeidsplassen

40 %
Andelen arbeidstakere 
som sa at de har sagt 

opp en jobb som et 
direkte resultat av usunn 

mellommenneskelig 
konflikt

Det siste tallet er spesielt slående – to av fem 
personer har følt at den sosiale dynamikken 
i organisasjonen er så usunn at de følte 
seg tvunget til å slutte. Det er hvor utålelig 
konflikten var for 40 % av deltakerne!

Så hvordan håndterer de fleste organisasjoner 
denne virkeligheten? I de fleste tilfeller er 
«Oppfør deg som en profesjonell» løsningen 
på bedriftsnivå. Kanskje det er noen ledere 
som utmerker seg i emosjonell intelligens, 
som gjennom nyanse og instinkt klarer å 
skape en veltilpasset lagkultur. Men vanligvis 
er tilnærmingen til dette velkjente problemet 
overraskende bred på den ene siden og ad hoc 
på den andre. Organisasjoner ønsker (forståelig 
nok) ikke å vasse inn i den myrlendte oppgaven 
å hjelpe folk med å håndtere sine indre liv. Det 
er, tross alt, arbeid som må gjøres, og vi er ikke 
terapeuter. Vi kommuniserer ganske enkelt, 
implisitt og eksplisitt, at det forventes at alle 
setter sine følelser og usikkerhet til side og 

oppfører seg slik voksne skal ifølge læreboka. 
Bare bruk konflikthåndteringsverktøyene 
du lærte på skolen... eller vent litt, skoler 
underviser ikke i sånt. Fra foreldrene dine? 
Nei igjen – de fleste foreldre har heller aldri 
lært disse ferdighetene. Ok? Fra reality-
TV? Nei, reality-TV er bokstavelig talt det 
verste stedet å lære om sunn konflikt. 

Ok, men kan vi ikke forvente at voksne bruker 
instinktene sine og bare vet hvordan vi skal 
håndtere konflikter på riktig måte? Svaret er 
nei. Våre instinktive reaksjoner til konflikt – 
innprentet gjennom både arv og oppdragelse 
– er så komplekse, lagvise og begravde at det 
ofte føles ugjennomtrengelig. Selv når vi tror 
vi har et solid svar på spørsmålet «oi, hvor 
kom det fra?!», har vi vanligvis, i beste fall, 
et delvis bilde. Det er utrolig mye som skjer 
under panseret i bevisstheten vår, som de 
fleste av oss har liten eller ingen tilgang til. 
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La oss ta et øyeblikk og se på hvor skjulte 
og ikke-intuitive konfliktreaksjonene våre kan 
være. Vi vil bruke to eksempler som illustrerer 
det komplekse, uventede samspillet mellom 
tankene, følelsene og atferden vår: emosjonell 
overbærenhet og emosjonell unngåelse. 
Det de har til felles er at den virkelige 
motivasjonen for konfliktreaksjonen vår er 
langt fra begrunnelsen vi beskriver for oss selv. 

Emosjonell overbærenhet

Vanligvis når vi føler oss sinte, opprørte, tynget 
av sorg eller skyldige, tenker vi på oss selv i en 
tilstand av lidelse. En tilstand som vi vanligvis 

har latt oss påvirke av på en eller annen 
måte. Dette er tross alt ubehagelige følelser. 
Og selvfølgelig ville vi ikke velge å bli fanget i 
deres grep. Men kanskje vi ville det. Kanskje 
hvis det var noe givende med opplevelsen ...

Westen et al. (2006), rekrutterte en gruppe 
sterke konservative og en gruppe sterke 
liberalere og satte dem i en funksjonell MR-
skanner (men ikke alle på en gang, noe som 
ville ha vært en ganske interessant studie). 
De fikk begge gruppene til å komme med 
logiske argumenter mot sitt eget politiske 
parti. De delene av hjernen som lyste opp 
var de du forventer: de som er forbundet 

Den hemmelige motoren som 
driver destruktive reaksjoner
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med høyere orden og intellektuell tenkning – 
først og fremst fremre hjernebark. Deretter ba 
forskerne deltakerne om å lage argumenter 
mot den andre siden. Det var mye mindre 
aktivitet i fremre hjernebark. Urovekkende, 
men sannsynligvis ikke sjokkerende. Så 
hvilke deler av hjernen var unikt aktive? 
Den ene er ikke en overraskelse: området 
av hjernen som behandler avsky. Den andre 
er imidlertid litt mindre forventet: et område 
av hjernen forbundet med glede. Dette er 
ikke to opplevelser du vanligvis forbinder 
med hverandre, men når du setter dem 
sammen, får du en følelse som de fleste 
av oss er kjent med: selvgodhet. Vi finner 
glede i den negative følelsen, selv om 
det virker som alt annet enn glede. 

Følelser kan ha en viss vanedannende kvalitet. 
Derfor gir det å drukne seg i selvmedlidenhet 
eller koke av sinne oss en midlertidig følelse 
av tilfredsstillelse, men etterlater oss deretter 
med en verre følelse enn før. Så vi jager den 
negative følelsen igjen for å kompensere, 
og et kognitivt mønster utvikler seg. Fordi 
tanker er så mye mer subtile enn åpenlys 
atferd som gambling eller shopping, er 
det ekstremt vanskelig å gjenkjenne disse 
mønstrene, og det er enda vanskeligere å 
stoppe. Vi går tilbake til følelsen igjen og 
igjen uten å innse det. Tross alt er et av de 
viktigste formålene med glede i hjernen vår 
å oppmuntre til gjentakelse av en oppførsel.

Så for noen av oss heller vi mot muligheten til 
å bli irritert på noen. Ubevisst vet vi at det er 
noe i det for oss. Vi er raskere til å la oss lure 
enn situasjonen sannsynligvis tilsier. Men selv 
for de av oss som ikke lett blir opprørt, er 
det fortsatt den kraftige fristelsen til å forbli 
sint når vi har latt oss selv komme til det 
punktet. Vi hengir oss til tanker som fremhever 
grusomheten i oppførselen til den andre 
personen. Vi skaper omfattende, imaginære 
argumenter i hodet vårt der vi avslører den 
andre personens dumhet, egoisme eller hykleri. 

Poenget er at de virkelige driverne i konflikten 
er alt annet enn åpenbare. Historien vi 
forteller oss selv om motivasjonen vår 
er, i beste fall, bare en del av historien. 
Sladring, avvisning, sarkasme – alt føles 
bra. Men vi forteller oss selv at vi må gjøre 
disse tingene, vi må være sint (fordi en 
stor urett har blitt begått) eller bekymret 
(fordi forholdet er i omveltning), samtidig 
som vi unnlater å erkjenne tilfredsheten 
som irritasjonen eller funderingen gir oss i 
øyeblikket. Så hvordan lærer vi å gjenkjenne 
og håndtere disse skjulte understrømmene? 
Vi kommer til det om et øyeblikk.

Emosjonell unngåelse

Selvfølgelig er overbærenhet ikke den eneste 
skjulte psykologiske mekanismen som 
driver konfliktatferden vår. Det er dusinvis, 
men la oss ta oss tid til å se på bare én til: 
emosjonell unngåelse. Og vi snakker ikke 
om unngåelse på overflatenivå, som å gi seg 
eller trekke seg fra en konflikt for å unngå 
ubehagelige spenninger. I stedet snakker vi om 
en menneskelig tendens til å velge spesifikke 
konfliktreaksjoner som gjør oss i stand til å 
unngå dypere, nesten eksistensiell frykt som 
truer med å dukke opp midt i en krangel. 

Det vanligste eksempelet som kan settes 
i sammenheng for dette – et vi alle 
sannsynligvis har vært skyldige i på et eller 
annet tidspunkt – er å velge å bli sint når 
den virkelige følelsen vi opplever er såret. 
En kollega gir oss for eksempel noen kritiske 
tilbakemeldinger på det vi har gjort. Vi har ikke 
gjort vår del av arbeidet på dette prosjektet, 
tonen vår på de siste møtene har vært 
aggressiv eller mangelen vår på organisering 
har blitt forstyrrende. Objektivt sett er 
tilbakemeldingene rettferdige og berettigede. 
Men likevel ransaker vi hjernen vår for å finne 
grunner til å protestere. Kanskje de bruker en 
dobbeltmoral. Kanskje måten de gjorde det 
på var arrogant. Kanskje de ikke har rett til 
å si noe. Noe, hva som helst for å fokusere 
på sinne, fordi alternativet er uholdbart.
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Og det alternativet er såret. En trussel 
mot følelsen vår av verdi og tilhørighet. 
Tilbakemeldingene truer med å vekke 
den eksistensielle usikkerheten vi har 
bygget så mange forsvarsmekanismer 
og avledninger for å skyve bort. Eller 
håper at vi har vokst fra. Frykten for at vi 
faktisk ikke er verdifulle eller verdige. 

Behovet for å føle seg sett og verdsatt er 
et grunnleggende behov. Fra det øyeblikket 
vi begynner å få en selvfølelse, søker vi 
mennesker bekreftelse. Denne livslange søken 
har tusen ansikter. Noen av oss prøver å være 
overkompetente. Andre prøver å gjøre seg mer 
attraktive. Eller mektige. Eller innflytelsesrike. 
Eller omsorgsfulle. Likevel er det veldig 
vanskelig å fylle dette behovet. Verden går 
dessverre ikke rundt av at vi føler oss bra. Det 
er utallige signaler – fra de som står oss nær, 
fra samfunnet, til og med fra oss selv – som 
frustrerer evnen vår til å føle oss verdsatt. 

Å møte disse usikkerhetene er kanskje vår 
største utfordring som voksne. Og det er 
vanskelig fordi vi sjelden har kontroll over 
måtene vi står imot dette gnagende behovet 
på. Så når den tilbakemeldingen kommer, og 
vi får følelsen av å bli slått i magen, våkner 
monsteret. Å la dette monsteret komme til 
overflaten og la oss selv føle den ødeleggende 

krenketheten som følger med det, er utelukket. 
Så vi leter etter et alternativ, og altfor ofte er 
det alternativet en form for sinne. Sinne er ikke 
en lek, men det er heller ikke ødeleggende. 
Ofte har sinne fordelen av å være styrkende 
i stedet for ødeleggende. Du kan gjøre noe 
med sinne. Det gir også problemet en ytre 
form, slik at feilen ikke lenger ligger hos 
oss. Og som vi nevnte ovenfor, kan sinne 
faktisk føles bra. Så når vi står overfor valget 
mellom såret og sinne, velger vi ofte sinne. 
Vi ville vært gale om vi ikke gjorde det.

Vi velger selvfølgelig ikke alltid sinne. Vi bruker 
ofte emosjonelle verktøy som fortvilelse, 
likegyldighet, kynisme, avsky eller angst for 
å unngå å gi den dypere, begravde frykten 
sjansen til å komme krypende. Og kanskje 
det største problemet med denne vanen er 
at vi sjelden gjenkjenner når vi gjør det. De 
virkelige følelsene, antakelsene og målene 
som driver konfliktreaksjonen vår, skjules 
godt utenfor vår bevissthet. Dette er kanskje 
den viktigste grunnen til at vi gjør ting som å 
rette en pekefinger mot andre, bli overdrevent 
kritisk, forårsake drama eller gi etter. Det er 
derfor vi gjør disse tingene som tydelig virker 
mot sin hensikt mot våre rasjonelle selv. 
Og når vi ikke er fullt klar over den virkelige 
motivasjonen vår, er det mindre sannsynlig 
at vi tar kontroll over reaksjonene våre. 
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Hva gjør vi med denne informasjonen? 
Bortsett fra terapi, hvordan kan vi hjelpe folk 
med å håndtere konflikt på en mer produktiv 
måte? Vel, det er faktisk en skalerbar, 
empirisk validert måte å gjøre dette på. I alle 
disse eksemplene på stormende konflikt 
er det én enkelt, svært responsiv metode 
som vi alltid har tilgang til: tankene våre.

Spesifikt det psykologer kaller automatiske 
tanker. Dette er tankevirksomhet som dukker 
opp i hodet vårt under en hendelse, ofte 

utenfor vår bevissthet. Men selv om de forblir 
ubevisste, har de fortsatt makt til å utløse 
en emosjonell reaksjon, som kan utløse en 
atferdsreaksjon. Trikset er da å gjenkjenne og 
håndtere denne tankevirksomheten før den 
fører oss på villspor. I en terapeutisk setting 
er det å fange og omtolke de automatiske 
tankene dine kjent som kognitiv atferdsterapi 
(KAT). Det er en dokumentert, vitenskapelig 
validert måte å hjelpe folk til å bli bedre 
på de rotete tingene under panseret.

En løsning innen rekkevidde
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TRINN 1: GJENKJENNE DE USUNNE, AUTOMATISKE TANKENE VÅRE

Det første trinnet er å gjenkjenne de usunne, automatiske tankene våre, noe som 
selvfølgelig er vanskelig fordi de pleier å være ubevisste, i hvert fall i begynnelsen. 
Det er her følelser, og spesielt sterke følelser, blir vår venn. De fungerer som et 
fyrtårn. Følelser er et signal om å bremse ned og reflektere. Å spørre oss selv: 
«Hva er tanken som driver denne reaksjonen?» Og med denne automatiske 
tanken trukket frem i bevisstheten vår, kan vi vurdere den. Vi spør oss selv: 

 • Er denne tanken faktisk troverdig/sann?
 • Er det en annen måte jeg kan se denne situasjonen på?

TRINN 2: FANGE OG GI DEN AUTOMATISKE TANKEN NYTT PERSPEKTIV

Det neste trinnet er å gi den tanken nytt perspektiv. Å gi nytt 
perspektiv erstatter den første tankevirksomheten med en 
som er mer realistisk og produktiv. For eksempel: 

  Automatisk tanke: De har ingen  
anelse om hva de snakker om

  Tanke med nytt perspektiv: De angriper  
dette fra en helt annen vinkel enn meg

 
  Automatisk tanke: Hvis de presser meg,  

presser jeg enda hardere tilbake

  Tanke med nytt perspektiv: Kanskje de ikke 
skjønner hvor aggressive de oppleves

TRINN 3: VELG EN MER PRODUKTIV REAKSJON

Når tanken har fått nytt perspektiv, har den emosjonelle reaksjonen vår 
en tendens til å omstille seg med virkeligheten; å være proporsjonal med 
den faktiske trusselen i situasjonen. Vi kan gå fra å angripe til å selvsikkert 
si behovene våre. Vi kan gå fra å trekke oss tilbake til skrivebordet vårt til 
å forsikre oss om at den andre personen skjønner at vi er fornærmet.

Denne prosessen gir oss mulighet til å la 
vårt rasjonelle, voksne selv ta styringen 
igjen og velge en mer produktiv reaksjon. 
Og selvfølgelig, som enhver annen ferdighet, 
tar det tid og øvelse. Vi har brukt mesteparten 
av livet vårt på å la de automatiske tankene 
dukke opp, gjøre skade og deretter unnslippe 
ubemerket. Kanskje den vanskeligste delen 

av hele denne prosessen er den enkle (men 
ikke egentlig enkle) mindfulness som KAT 
underviser. Men effektiviteten er dokumentert 
– i behandlingsverdenen er den faktisk blant 
de mest dokumenterte behandlingene for et 
stort spekter av problemer som sinnemestring, 
depresjon, angst, røykeslutt og avhengighet. 

En introduksjon til KAT

KAT fungerer fordi den samme hjernemekanismen som fører til følelser som kommer ut 
overalt, også fungerer i revers. Usunne automatiske tanker kan føre til uproduktive følelser. 
Men bevisste, positive eller nøytrale tanker kan også hjelpe oss med å regulere følelsene 
våre. Vi avbryter den ubevisste serien av reaksjoner før situasjonen kommer bort fra oss.
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Bli personlig

Selvfølgelig kommer terapi vanligvis med en 
terapeut. Noen som kan hjelpe oss med å 
identifisere de spesifikke automatiske tankene 
som er problematiske for oss. En person kan 
slite med tanker som: «Det er galt å gjøre folk 
opprørt», mens andre kjemper med tanker 
som: «Jeg vil se svak ut hvis jeg gir meg». 
Noen andre kan tenke: «Hvis jeg innrømmer 
at jeg tar feil, mister jeg all troverdighet». Det 
er uvurderlig å ha noen som kan veilede oss 
gjennom prosessen og gjøre noen av disse 
abstrakte begrepene til konkret, virkelig atferd. 

Hos Wiley ønsket vi å se om det var en 
måte å ta elementene som gjør KAT så 
effektivt, og overføre dem til et skalerbart 
treningsprogram. Vi brukte to år på å 
utvikle og teste et kurs som tar hensyn til 
deltakerens personlighet og hjelper dem 
å forstå hvilken type tanker som kan være 
spesielt fristende. For eksempel kan en direkte, 
selvsikker person være utsatt for urealistiske 
tanker som: «Du prøver å kontrollere meg», 
mens en mildere, forsiktig person kan være 
utsatt for noe sånt som: «Hvis jeg gjør deg 
sint, kan det ødelegge forholdet vårt». 

Motoren bak denne personlige tilpasningen 
er Everything DiSC®-modellen (se neste 
side «DiSC® i konflikt»), som hjelper deltakere 
å raskt forstå sin egen unike tilnærming til 
konflikt, med både fordeler og ulemper. Videre 

vet opplærte instruktører hvordan de skal ta 
personlighetsmodeller som dette og bruke 
dem til å normalisere kampen vi alle har når 
vi prøver å regulere de automatiske tankene 
våre. Når noen deltar i en Everything DiSC 
Productive Conflict-opplæring, innser de at 
alle har sine egne destruktive reaksjoner på 
konflikt på arbeidsplassen. Opplæringen 
gir dem en åpning i disse øyeblikkene 
til å ta eierskap til disse problematiske 
reaksjonene, og de er ofte takknemlige for 
at de endelig har litt innsikt i hvorfor dette 
har vært en slik kamp gjennom hele livet. 

Ta styringen igjen

Vi trenger ikke å akseptere konflikt som et 
uunngåelig hinder på dagens arbeidsplass. 
Det er ikke lett å bli mindre reaktiv og 
dømmende. Samtidig er det befriende å 
vite at vi ikke trenger å være prisgitt de 
automatiske tankene og skjulte følelsene 
våre. Vi har makten til å la vårt bevisste selv 
ta styringen igjen. Det kan være mye som 
skjer under panseret – og la oss være ærlige, 
vi kommer aldri til å være helt klar over de 
psykologiske kreftene som haler og drar i 
oss, spesielt på en konfliktarena. Men som 
enkeltpersoner har vi et tilgangspanel for å 
hjelpe oss å ta mer veloverveide valg i disse 
tider. Og som organisasjoner har vi en måte 
å skape en kultur på der konflikt ansporer 
innovasjon og overlegen problemløsning i 
stedet for splid, politikk og ødeleggelse.
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DiSC®-modellen er en enkel men kraftig modell som beskriver fire grunnleggende atferdsstiler: 
D (dominans), i (innflytelse), S (stødighet) og C (kvalitetssøkende). Alle er en blanding av alle 
fire DiSC-stiler – vanligvis skiller én, to eller til og med tre stiler seg ut – og hver person har en 
unik atferdsprofil med forskjellige stiler og prioriteringer. I konflikt har ulike mennesker ulike 
prioriteringer og tendenser. Å lære om dine egne atferdspreferanser, sammen med de for andre 
stiler i konflikt, er som å få tilgang til ditt eget personlige konfliktkompass, og hjelper deg med 
å navigere i alle slags konfliktsituasjoner. Oversikten nedenfor viser tendensene til destruktiv og 
produktiv konflikt som er vanlige for hver stil.

Produktive tendenser:
likefrem med meninger, 

erkjenner tøffe spørsmål, 
villig til å ha objektive 

debatter

Produktive tendenser:
viser empati, 
oppmuntrer til åpen 
dialog, gir trygghet, 
setter ord på følelser

Produktive tendenser:
finner hovedårsaken 
til problemet, ordner 
opp i alle problemer, 

gir folk rom,  
fokuserer på fakta

Produktive tendenser:
viser fleksibilitet, er 
oppmerksom på andres 
følelser, kommuniserer 
taktfullt, lytter til  
andre, finner 
kompromisser

DiSC® i konflikt

Dominans innflytelse
Destruktive tendenser:
ufølsomhet, utålmodighet, 
skaper vinne-tapesituasjoner, 
nekter å bøye av, overvelder 
andre

Destruktive tendenser:
blir altfor emosjonell, 

snakker over andre, 
impulsivitet, glatter 

over spenninger, går 
til personangrep

Kvalitetssøkende Stødighet

Destruktive tendenser:
defensiv holdning, bruker 
passiv-aggressiv taktikk, blir i 
overkant kritisk, isolerer seg, 
overanalyserer situasjonen

Destruktive tendenser:
trekker seg tilbake, gir etter  

for å behage andre, ignorerer 
problemer, lar problemer ulme  

under overflaten, unngår spenninger
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EVERYTHING DiSC® PRODUCTIVE 
CONFLICT HJELPER ORGANISASJONER 
MED Å UTNYTTE KONFLIKTENS KRAFT. 

Dette opplæringsprogrammet hjelper deltakerne med 
å reagere effektivt på de ubehagelige og uunngåelige 
utfordringene ved konflikt på arbeidsplassen ved 
å kombinere de personlige innsiktene i DiSC® med 
dokumentert vitenskapsteori om kognitiv atferd. I stedet 
for å fokusere på en trinnvis prosess for konfliktløsning, 
tilbyr Productive Conflict personlig tilpassede teknikker 
for å omdirigere destruktive vaner til mer produktiv atferd 
som forbedrer arbeidsplassrelasjoner og skaper resultater.

Ta kontakt med din Everything DiSC autoriserte partner 
for å finne ut hvordan Everything DiSC Productive Conflict 
kan bidra til å forandre konflikt i organisasjonen din. 
Hvis du ikke har en partner, finner vi en til deg gjennom 
vår nettbaserte partnerfinner på EverythingDiSC.com. 

DiSCOVER THE POWER OF WE™ 
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