UNDER HJELMEN
Den hemmelige drivkraft bag destruktiv konflikt
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Under hjelmen: Den hemmelige drivkraft bag destruktiv adfærd

KONFLIKT ER EN UBEHAGELIG,
MEN UUNDGÅELIG DEL AF
ENHVER ARBEJDSPLADS.
Vi er dog ikke altid klar over, hvor stor skade vi
forårsager med den giftige adfærd, der følger
med. Destruktiv konflikt har en målbar negativ
indvirkning på både produktivitet, præstationer
og bundlinje. Alligevel hænger konflikt – hvis den
håndteres rigtigt – uløseligt sammen med succes.
De kampe, vi udkæmper i dag, fører til morgendagens
gennembrud. Under hjelmen afdækker den skjulte
sammenhæng mellem vores tanker, følelser og
adfærd og afslører den hemmelige drivkraft bag
destruktiv konflikt på arbejdspladsen. E-bogen
peger også på løsningen med en dokumenteret
psykologisk metode, som er valideret i praksis af
autoriserede Everything DiSC®-partnere. Metoden
kan bruges af alle til at bringe bevidstheden tilbage
i førersædet og lære at tackle konflikt konstruktivt.
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Destruktiv adfærd lurer lige under hjelmen
Hvorfor er der så meget sladder i
organisationer? Det er så almindeligt, at
vi accepterer det – men hvorfor egentlig?
Sladder kan få personer til at virke utroværdige
og falske. Og der er også en rimelig god
chance for, at det, du siger, kommer videre
til den anden person og ender med at blive
vendt imod dig selv. Så hvorfor løbe risikoen?
Eller hvorfor bruger vi sarkasme under en
diskussion? Det får os til at virke smålige.
Og det har stort set aldrig fået modparten til at
ændre mening. Det får dem faktisk nok bare til
at stå endnu mere fast. Så hvorfor gør vi det?
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Sandheden er, at vi for det meste slet ikke
ved, hvorfor vi gør disse ting. Konflikt får
os til at optræde temmelig uberegneligt,
kontraproduktivt og ofte helt anderledes,
end vi plejer. Det udnytter vores primale
impulser på en måde, som kun ganske få
andre situationer formår. Og fordi de motiver,
der virkelig driver os, er utilgængelige i
kampens hede, er vi stort set ude af stand til
at kontrollere impulserne, så vi pr. automatik
reagerer både giftigt og skadeligt. Vi overdriver,
afviser eller udelukker andre, selvom det ikke
er noget, vi ville forvente af os selv, og det
er da slet ikke det billede, vi ønsker, at vores
forældre, børn eller mentorer skal have af os.

Lad os træde et skridt tilbage. Og kigge nærmere på disse adfærdsmønstre.
Hvad er de skjulte, men tydelige fordele, de giver os?
SLADDER: Helt ærligt, det kan nogle gang føles utroligt rart at sladre om
andre. At lufte vores frustrationer kan have en rensende effekt. Og fordi vi er
tilbøjelige til at sladre med personer, vi stoler på, bakker de typisk op om vores
synspunkter. For slet ikke at nævne, hvor dybt tilfredsstillende det kan være
at tale dårligt om en person, som har såret os. Men sladder kan også handle
om magt. Det hjælper med at få andre over på vores side. Vi er hurtigst til at
fremføre vores synspunkt på en overbevisende måde. Og for personer, som er
usikre på deres status i organisationen, kan sladder skabe en følelse af autoritet,
når kolleger henvender sig til dem for at blive indviet i andres hemmeligheder.

Sarcas-tic

SARKASME: I konflikter kan sarkasme til forveksling ligne passiv
aggressivitet. Det giver os mulighed for at komme med voldsomme udfald
mod modparten eller udtrykke vores fjendtlighed uden at være for direkte
om vores virkelige motiver. Vi bruger sarkasme, når vi ikke er tilstrækkelig
engagerede til at råbe ad modparten, men stadig ønsker at pille dem ned.
Og sarkasme er ikke mindst et fristende middel i en konflikt, fordi vi altid
bare kan sige "det var bare for sjov....jeg mente det jo ikke så slemt". Vi føler
måske, at vi kan gemme os bag undskyldningen om, at det kun var for
sjov, når vi har gjort et diskret forsøg på at angribe eller nedgøre nogen.
AFVISNING: Når vi anvender afvisning eller gemmer os bag en facade, viser
vi modparten, at der er lukket for enhver form for kommunikation. Vi fortæller
dem bevidst, at deres adfærd er så uacceptabel, at vi ikke engang er villige
til at finde et kompromis eller drøfte en løsning. Og selvom vi måske nødig
vil indrømme det, kan det være tilfredsstillende at anvende afvisning. Vi får
mulighed for at straffe modparten og samtidig forsikre os selv om, at vores
adfærd er stærk og værdig. Som en ekstra bonus slipper vi for at blive
inddraget i en rodet konflikt. Det kan derfor være en selvopholdelsesstrategi
for os, når vi overvældes af en bølge af ubehagelige følelser.
OVERDRIVELSE: Nogle gange kan selv den mindste fornærmelse hyle os
helt ud af den. Vi kan faktisk nogle gange have svært ved at retfærdiggøre
intensiteten af vores følelser i den konkrete situation. Overdrivelse er en måde
til at få en situation til at lyde lige så skidt, som den føles. Overdrivelse er
også med til at give styrke. Det får vores sag til at fremstå meget stærkere og
lettere at forsvare, fordi det fremstiller modpartens adfærd som langt værre.

Disse adfærdsmønstre er naturligvis blot
begyndelsen. Du er måske ikke direkte tiltrukket
af nogen af disse usunde reaktioner, men
du har garanteret en bestemt strategi, som
du bruger igen og igen i konflikter, og som
du bestemt ikke er stolt af, hvad enten det
er nedgørelse, overtrumfning, eftergivenhed,
tilbagetrækning, passiv aggression, drama,
affærdigelse af andres holdninger, fingerpegning
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eller hyperkritik. Vores usunde reaktionsmønstre
kommer til udtryk på masser af forskellige
måder, og det er derfor, det er så svært at
bremse giftig konflikt i en organisation. Hvis
reaktionen altid var den samme, ville vi helt
sikkert allerede have fundet løsningen, men
det har vi overhovedet ikke. Der findes et utal
af statistikker, som viser, hvordan konflikt
hæmmer effektivitet og engagement.

Den negative effekt af konflikt
på arbejdspladsen
Vi gennemførte tidligere på året en undersøgelse blandt godt
12.000 medarbejdere om deres erfaringer med konflikter
på arbejdspladsen. Her er resultatet:

70 %

13

40 %

Så mange chefer
og ledere sagde, at
personlige konflikter
havde en negativ
effekt på effektiviteten
i deres afdeling

Så mange timer bruger
ledere i gennemsnit
pr. måned på at
håndtere konflikter
på arbejdspladsen

Så mange af de
adspurgte medarbejdere
sagde, at de havde sagt
et job op pga. usunde
personlige konflikter

Ikke mindst det sidste tal springer i øjnene
– to ud af fem har fundet den sociale
dynamik i deres organisation så giftig,
at de har følt sig nødsaget til at sige op.
Det vil sige, at 40 % af de adspurgte har
oplevet konflikten som helt uacceptabel.
Hvordan tackler de fleste organisationer så
problemet i praksis? For nogle er løsningen at
”optræde professionelt”. Og der findes måske
nok ledere, som er eksperter i følelsesmæssig
intelligens, og som er i stand til at skabe en
veltilpasset teamkultur gennem nuance og
instinkt. Men for de fleste er tilgangen til
dette velkendte problem både overraskende
varieret og ustruktureret. Organisationer
vover (forståeligt nok) ikke at give sig i kast
med at forsøge at hjælpe medarbejdere
med at få styr på deres indre liv. Vi har
jo også et arbejde at passe, og vi er ikke
terapeuter. Vi fortæller blot medarbejderne
både implicit og eksplicit, at vi forventer, at
de tilsidesætter deres følelser og usikkerhed
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og opfører sig som voksne mennesker.
I skal blot bruge de konfliktværktøjer, I har
lært i skolen ... nå nej, det lærer man jo ikke i
skolen. Som I har lært af jeres forældre? Nej,
de fleste forældre har heller aldrig lært disse
færdigheder. Godt så. Som I har lært ved at
se reality-tv? Nej, vent lige. Reality-tv er lærer
dig helt sikkert ikke om sunde konflikter.
Okay, men kan vi ikke blot forvente, at
voksne mennesker bruger deres instinkt og
helt naturligt ved, hvordan man håndterer
konflikter? Svaret er nej. Vores instinktive
reaktioner på konflikter – både de medfødte
og de tillærte – er komplekse, lagdelte og ligger
ofte så dybt i os, at de føles helt naturlige.
Selv når vi tror, vi har fundet et godt svar på
spørgsmålet, ”hvad skete der lige der?!”, har
vi typisk i bedste fald blot et delvist billede.
Der foregår en hel masse under hjelmen i
vores bevidste jeg, som de fleste af os kun
har begrænset eller ingen adgang til.

Den hemmelige drivkraft bag
destruktive reaktionsmønstre
Lad os bruge et øjeblik på at undersøge, hvor
skjulte og kontraintuitive vores reaktioner på
konflikt kan være. Vi vil bruge to eksempler,
som viser det komplekse og uventede
samspil mellem vores tanker, følelser og
adfærd: følelsesmæssig overbærenhed
og følelsesmæssig undgåelse. Fælles
for dem er, at den virkelige årsag til vores
konfliktreaktion ligger langt fra den måde,
vi retfærdiggør den på over for os selv.
Følelsesmæssig overbærenhed
Normalt når vi føler vrede eller væmmes eller
føler os triste eller skyldige, tænker vi på os
selv som værende i en tilstand af lidelse, som
vi typisk er blevet påført udefra på den ene
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eller anden måde. Det er trods alt temmelig
ubehagelige følelser. Og det er selvfølgelig
ikke nogen, som vi selv ville vælge at blive
grebet af. Og dog. Måske ville vi, hvis der
nu var en eller anden form for gulerod ...
Westen et al. (2006) rekrutterede en gruppe
ultrakonservative personer og en gruppe
ultraliberale personer og anbragte dem i en
fMRI-scanner (dog ikke alle på én gang, hvilket
ellers ville have været et ret interessant forsøg).
Begge grupper blev bedt om at komme med
logiske argumenter mod deres eget politiske
parti. De dele af hjernen, der lyste op, var helt
som forventet dem, der er forbundet med
”højere orden” og ”eksekutivt ræsonnement”

– primært det præfrontale cortex. Forskerne
bad derefter deltagerne om at komme med
argumenter mod den anden side. Det affødte
interessant nok langt mindre aktivitet i det
præfrontale cortex. Foruroligende, men nok
ikke chokerende. Hvilke dele af hjernen var
så de eneste, der var aktive? Den ene er helt
som forventet det område af hjernen, som
bearbejder afsky. Den anden er dog en smule
mere overraskende, nemlig det område af
hjernen, som er forbundet med glæde. Det
er ikke to følelser, man normalt forbinder
med hinanden, men når man parrer dem
med hinanden, får man en følelse, som de
fleste af os kender: selvretfærdighed. Vi føler
glæde ved den negative følelse, selvom
den virker som alt andet end glædelig.
Følelser kan skabe en form for afhængighed.
Det er derfor, at det at svælge i selvmedlidenhed
eller syde af vrede giver os en midlertidig
følelse af tilfredsstillelse blot for derefter
at efterlade os med en værre følelse end
før. Så vi jager de negative følelser igen
for at kompensere og udvikler et kognitivt
mønster. Fordi vores tanker er meget mere
subtile end åbenlyse adfærdsmønstre som
gambling eller shopping, er det særdeles
vanskeligt at genkende mønstrene, og det
er endnu sværere at stoppe dem. Vi vender
ubevidst tilbage til følelsen igen og igen. Et af
hovedformålene med glæde i vores hjerne er
jo at tilskynde til gentagelse af en adfærd.
Så hos nogle af os tilskynder det os til at
lægge os ud med andre. Vi ved ubevidst, at
der venter os en belønning i den anden ende.
Vi er hurtigere til at bide på, end situationen
sandsynligvis fordrer. Men selv for de af os,
der ikke er tilbøjelige til konfrontation, har
vi stadig en tendens til at holde fast i vores
vrede, når vi først har fundet den frem.
Vi hengiver os til tanker, som understreger
den anden persons rædselsfulde adfærd.
Vi udtænker udførlige, imaginære argumenter
i vores hoved, hvor vi udstiller den anden
persons dumhed eller egoisme eller hykleri.
Pointen er, at det, der virkelig driver os
i konflikter, er alt andet end åbenlyst.
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Den historie, vi fortæller os selv om vores
bevæggrunde, er i bedste fald kun en del
af historien. Sladder, afvisning, sarkasme –
det føles alt sammen bare så godt. Men
vi fortæller os selv, at vi er nødt til at gøre
disse ting, vi er nødt til at holde fast i vores
vrede (fordi der er blevet begået en stor
uretfærdighed) eller bekymring (fordi relationen
er blevet vendt på hovedet), samtidig med at
vi undlader at anerkende den tilfredsstillelse,
vores harme eller surmulen giver os i
øjeblikket. Så hvordan lærer vi at genkende
og håndtere disse skjulte understrømme?
Det vender vil tilbage til lige om lidt.
Følelsesmæssig undgåelse
Overbærenhed er naturligvis ikke den eneste
skjulte psykologiske mekanisme, der driver
vores konfliktadfærd. Der findes et hav af
dem, men lad os kigge nærmere på blot en
enkelt mere: Følelsesmæssig undgåelse.
Og vi taler ikke om undgåelse på det
overfladiske plan, som når man f.eks. giver
efter eller trækker sig fra en konflikt for at
undgå ubehagelig spænding. Vi taler i stedet
om vores tilbøjelighed som mennesker til at
vælge specifikke konfliktreaktioner, som kan
beskytte os mod en dybereliggende, næsten
eksistentiel frygt, der truer med at dukke
op til overfladen midt i kampens hede.
Et eksempel på en meget almindelig reaktion,
vi alle sammen kender, er at vælge at blive
vred, når vi i virkeligheden føler os såret.
Det kan f.eks. være, hvis en kollega kommer
med kritisk feedback om vores indsats. Vi er
sprunget over, hvor gærdet er lavest i forhold
til et projekt, eller vi har talt i en skarp tone på
de seneste møder, eller vores uorganiserede
tilgang har virket forstyrrende. Ud fra et
objektivt synspunkt er kritikken både fair og
berettiget. Men vi tager os selv i at støvsuge
hjernen for grunde til at vende den om. Har
de måske selv gjort det til ug med kryds og
slange? Var deres fremlægning måske ikke
også en smule arrogant? Måske skulle de ikke
kaste med sten, når de selv bor i et glashus?
Bare et eller andet for at fokusere på vrede,
fordi alternativet ikke er til at holde ud.

Og det alternativ er at føle sig såret.
En trussel mod vores kernefølelse af værd og
tilhørsforhold. Kritikken truer med at vække den
eksistentielle usikkerhed, som vi har forsøgt
at skjule bag en lang række forsvarsværker
og distraktioner. Eller som vi håbede, vi var
vokset fra. Frygten for at vi, når det kommer
til stykket, ikke er værdifulde eller værdige.
Behovet for at føle sig set og værdsat er en
primal trang. Fra det øjeblik, hvor vi som
mennesker begynder at være opmærksomme
på os selv, begynder vi at søge bekræftelse.
Denne livslange søgen kan have mange
forskellige ansigter. Nogle af os forsøger
at være hyperkompetente. Andre forsøger
at gøre sig mere attraktive. Eller kraftfulde.
Eller indflydelsesrige. Eller omsorgsfulde.
Men det er virkelig svært at opfylde dette
behov. Verden drejer desværre ikke rundt
for at få os til at føle os godt tilpas. Der er
utallige signaler – fra personer tæt på os,
fra samfundet, endda fra os selv – som
modarbejder vores evne til at føle os værdsat.
Konfrontation med disse usikkerheder er
måske vores største udfordring som voksne.
Og det bliver ikke mindre svært af, at vi kun
sjældent har kontrol over, hvad der skal til
for at modstå dette gnavende behov. Så
når kritikken dukker op, og vi føler os ramt
af en mavepumper, begynder monsteret at
røre på sig. Men det er helt udelukket for os
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at lade monsteret komme op til overfladen
og overgive os til den invaliderende følelse
af fortræd, der følger med. Så vi forsøger
desperat at finde et alternativ, og det alternativ
er alt for ofte vrede i en eller anden afskygning.
Vrede er ikke godt, men det er heller ikke
lammende. Vrede har ofte den fordel at være
kraftgivende i stedet for lammende. Du kan
bruge din vrede til noget. Den er samtidig med
til at flytte problemet, så fejlen ikke længere
ligger hos os. Og som tidligere nævnt kan
vrede faktisk føles godt. Så når vi skal vælge
mellem at føle os vrede eller såret, vælger
vi ofte vrede. Alt andet ville være skørt.
Vi vælger selvfølgelig ikke altid vrede.
Vi bruger ofte følelsesmæssige værktøjer som
fortvivlelse, ligegyldighed, kynisme, afsky eller
angst for at undgå at give dybereliggende,
skjult frygt mulighed for at kravle frem fra
sit skjul. Og det måske største problem med
denne vane er, at vi sjældent er bevidste
om, at vi gør det. De følelser, antagelser
og mål, som i virkeligheden driver vores
konfliktreaktioner, er skjult langt uden for vores
bevidste opmærksomhed. Dette er måske
den vigtigste grund til, at vi peger fingre, bliver
hyperkritiske, skaber drama eller giver efter. Det
er årsagen til, at vi gør disse ting, som er klart
kontraproduktive i forhold til vores rationelle
jeg. Og når vi ikke er fuldt ud bevidste om
vores egentlige motiver, er vi mindre tilbøjelige
til at kunne kontrollere vores reaktioner.

En løsning inden for rækkevidde
Men hvad kan vi så bruge disse oplysninger
til? Når vi nu ikke er specialister, hvordan kan
vi så hjælpe andre med at håndtere konflikter
mere produktivt? Til det formål har vi faktisk
en skalerbar, empirisk valideret metode. I alle
disse eksempler med konflikt, der løber af
sporet, er der et enkelt, meget effektivt værktøj,
som vi altid har adgang til: vores tanker.
Mere præcist er der tale om det, som
psykologer kalder for automatiske tanker.
Automatiske tanker er erkendelser, som
dukker op i vores hoved efter en begivenhed,
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ofte uden om vores bevidsthed. Men selv om
de fortsætter med at være ubevidste, er de
stadig tilstrækkelig kraftige til at udløse en
følelsesmæssig reaktion, som derefter kan
udløse adfærdsmæssig reaktion. Kunsten er
at genkende og styre disse erkendelser, før de
leder os på afveje. I terapeutisk sammenhæng
kaldes registrering og reframing af dine
automatiske tanker for kognitiv adfærdsterapi.
Det er en dokumenteret og videnskabelig
valideret metode til at hjælpe mennesker
med at få styr på rodet under hjelmen.

Introduktion til kognitiv adfærdsterapi
Kognitiv adfærdsterapi virker, fordi man kan bruge de samme mekanismer i hjernen,
som får følelserne til at løbe løbsk, til at lære at tøjle dem. Usunde automatiske tanker
kan føre til destruktive følelser. Bevidste, positive eller neutrale tanker kan til gengæld
hjælpe os med at kontrollere vores følelser. Vi afbryder den ubevidste kaskade af
reaktioner, før situationen løber løbsk.
TRIN 1: GENKEND VORES USUNDE, AUTOMATISKE TANKER
Det første skridt er at genkende vores usunde automatiske tanker, hvilket
naturligvis er svært, fordi de typisk er ubevidste, i hvert fald i starten. Det er her,
følelser, og særligt stærke følelser, bliver vores ven. De fungerer som et fyrtårn.
Følelser er et signal om at sænke farten og reflektere. At spørge os selv om,
hvilken tanke der driver denne reaktion? Og når først den automatiske tanke er
trukket helt frem i vores bevidsthed, kan vi få adgang til den. Vi spørger os selv:
• Er den tanke gyldig/har den bund i virkeligheden?
• Kan jeg betragte denne situation på en anden måde?
TRIN 2: INDFANG DEN AUTOMATISKE TANKE,
OG FORSØG AT REFRAME DEN
Det næste skridt er at reframe den pågældende tanke. Reframing erstatter den
oprindelige kognition med en, der er mere realistisk og konstruktiv. Eksempel:
	
Automatisk tanke: De aner ikke,
hvad de snakker om.
	
Reframet tanke: De betragter tingene
fra en helt anden vinkel end mig.
	
Automatisk tanke: Hvis de presser mig,
presser jeg igen endnu hårdere.
	
Reframet tanke: De er måske ikke klar over,
hvor aggressive de virker.
TRIN 3: VÆLG EN MERE KONSTRUKTIV REAKTION
Når tanken er blevet reframet, tilpasser vores følelsesmæssige
reaktion sig typisk til virkeligheden og til den reelle trussel i situationen.
Vi kan gå fra at lange ud efter andre til at udtrykke vores behov
med gennemslagskraft. Vi kan gå fra at trække os tilbage til vores
skrivebord til at sikre, at modparten ved, at vi er fornærmet.

Processen sætter os i stand til at bringe vores
rationelle, voksne jeg tilbage i førersædet
og vælge en mere konstruktiv reaktion.
Og som med enhver anden færdighed er
det naturligvis noget, som kræver tid og
øvelse. Vi har brugt det meste af livet på at
lade vores automatiske tanker tage over,
forvolde skade og derefter forsvinde igen helt
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ubemærket. Den måske sværeste del af hele
processen er den enkle (men ikke simple)
mindfulness, som vi kan lære af kognitiv
adfærdsterapi. Men terapien virker og er rent
faktisk den mest effektive dokumenterede
metode til behandling af eksempelvis vrede,
depression, angst, rygestop og afhængighed.

Den personlige tilgang
Terapi involverer naturligvis typisk også
en terapeut, én, der kan hjælpe os med at
identificere de specifikke automatiske tanker,
der volder os problemer. Der er måske én, der
kæmper med tanker som ”Det er forkert at
gøre andre kede af det”, mens en anden måske
snarere tænker ”Jeg kommer til at fremstå
som svag, hvis jeg trækker mig.” En tredje kan
tænke ”Jeg mister al min troværdighed, hvis
jeg indrømmer, jeg tog fejl.” Det er uvurderligt
for os at have en person, som kan guide os
gennem processen og omsætte nogle af disse
abstrakte begreber til konkret, praktisk adfærd.
Hos Wiley ville vi undersøge, om vi kunne tage
de elementer, der gør kognitiv adfærdsterapi
så effektiv, og omdanne dem til et skalerbart
uddannelsesprogram. Vi brugte to år på at
udvikle og teste et kursus, som inddrager
deltagerens personlighed og hjælper dem
med at forstå, hvilke typer tanker der kan
være særligt fristende. En person, som er
direkte og gennemslagskraftig, kan f.eks.
være tilbøjelig til at have urealistiske tanker
som ”Du forsøger at kontrollere mig”, mens
en mere mild og blid person måske snarere
tænker noget i retning af ”Hvis jeg gør dig
vred, kan det ødelægge vores forhold.”
Drivkraften bag denne personalisering er
Everything DiSC®-modellen (se næste side
”DiSC®-stil i forbindelse med konflikter”), som
hjælper deltagerne med hurtigt at forstå
deres egen tilgang til konflikt med alle de
tilhørende fordele og ulemper. Derudover er
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der også uddannede facilitatorer, som forstår
at tage personlighedsmodeller som denne
og bruge dem til at normalisere den kamp,
vi alle har, når de forsøger at kontrollere
vores automatiske tanker. Som deltager
i et Everything DiSC Productive Conflictuddannelsesforløb lærer du, hvordan alle har
deres egne destruktive reaktionsmønstre, som
de kæmper med i forbindelse med konflikter
på arbejdspladsen. Deltagerne lærer redskaber
til at tage ejerskab med disse problematiske
reaktioner, og de er ofte taknemmelige for
endelig at have fået indsigt i, hvorfor de har
måttet kæmpe sådan gennem hele deres liv.
Tilbage i førersædet
Vi behøver ikke at acceptere konflikt som en
uundgåelig hæmsko på nutidens arbejdsplads.
Det er ikke nemt at blive mindre reaktiv og
dømmende. Samtidig er det dog befriende
at vide, at vi ikke behøver at være i vores
automatiske tanker og skjulte følelsers vold.
Vi har magt til at bringe vores bevidste jeg
tilbage i førersædet. Der foregår måske en hel
masse under hjelmen, men lad os bare være
helt ærlige: Vi bliver aldrig fuldt bevidste om alle
de psykologiske kræfter, der hiver og slider i os,
ikke mindst når der er så meget på spil som i
konfliktsituationer. Men vi har alle hvert vores
kontrolpanel, som vi kan trække på for at blive
mere bevidste om vores valg i disse situationer.
Og som organisationer har vi en metode til
at skabe en kultur, hvor konflikt ansporer til
innovation og effektiv problemløsning frem
for fraktionsopdeling, politik og giftig adfærd.

DiSC®-stil i forbindelse med konflikter
DiSC® -modellen er en enkel, men effektiv model, der beskriver fire grundlæggende adfærdsstile:
D (Dominans), i (indflydelse), S (Stabilitet) og C (Competence-søgende). Alle er en blanding af
de fire DiSC-stile – med typisk én, to eller tre adfærdsstile, som er mest fremtrædende – og alle
har en unik adfærdsprofil med forskellige adfærdsstile og prioriteter. Forskellige mennesker har
forskellige prioriteter og tilbøjeligheder i konflikter. Ved at lære om dine egne og andre adfærdsstiles
adfærdsmæssige præferencer i forbindelse med konflikter kan du få adgang til dit eget personlige
konfliktkompas og lære at navigere i alle typer konfliktsituationer. Nedenstående oversigt viser
de destruktive og konstruktive konflikttendenser, som er typiske for den enkelte adfærdsstil.

Dominans

indflydelse

Destruktive tilbøjeligheder:
ufølsomhed, utålmodighed,
skaber win-lose situationer,
nægter at bøje sig,
overvælder andre

Konstruktive
tilbøjeligheder:
ligefrem om
sine meninger,
anerkender vanskelige
problemstillinger, vilje til at
have en saglig drøftelse

Konstruktive tilbøjeligheder:
finder rodårsagen til
problemer, løser alle
problemerne, giver
andre plads, fokuserer
på fakta

Destruktive tilbøjeligheder:
defensiv, anvender passivaggressive taktikker, bliver
overkritisk, isolerer sig selv,
overanalyserer situationen

Competence-søgende
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Destruktive tilbøjeligheder:
bliver alt for følsom,
taler i munden på andre,
impulsivitet, dækker over
spænding, kommer med
personlige angreb

Konstruktive
tilbøjeligheder:
formidler empati,
tilskynder til åben
dialog, giver betryggelse,
italesætter følelser

Konstruktive tilbøjeligheder:
udviser fleksibilitet, tager
hensyn til andres følelser,
kommunikerer taktfuldt,
lytter til andre, finder
kompromiser

Destruktive tilbøjeligheder:
trækker sig, giver efter for at
behage andre, ignorerer problemer,
lader problemer ulme under
overfladen, undgår spænding

Stabilitet

EVERYTHING DiSC® PRODUCTIVE
CONFLICT HJÆLPER ORGANISATIONER
MED AT GØRE KONFLIKTER TIL EN STYRKE.
Dette uddannelsesprogram kombinerer DiSC®-modellens
individuelt tilpassede indsigt med dokumenteret
kognitiv adfærdsteori, så deltagerne lærer at reagere
effektivt på ubehagelige og uundgåelige udfordringer
på arbejdspladsen. I stedet for at fokusere på en trinvis
proces til konfliktløsning hjælper Everything DiSC
Productive Conflict medarbejdere med at omdanne
destruktive vaner til mere konstruktiv adfærd, som
forbedrer resultater og relationer på arbejdspladsen.
Kontakt din autoriserede Everything DiSC-partner for at
finde ud af, hvordan Everything DiSC Productive Conflict
kan være med til at forandre konflikt i din virksomhed.
Hvis du ikke har kontakt til en Everything DiSC-partner, kan
vi hjælpe dig via EverythingDiSC.dk, FIND EN PARTNER.

DiSCOVER THE POWER OF WE™
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