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VI KÄMPAR ALLA MED OSÄKERHET.
Det är något vi gör varje dag, även när vi inte inser det
själva. Och vi är ännu mindre medvetna om hur mycket
denna osäkerhet påverkar vår företagskultur. Om vi
kan hjälpa de anställda att acceptera sina egenheter
och kan hjälpa dem att sprida samma positiva attityd
till sina kollegor kan vi skapa motsatsen, nämligen en
kultur byggd på tillit. Som tur är kan organisationer skapa
upplevelser som ökar denna typ av tillit. Denna e-bok
utforskar vår testade metodik för att göra detta, med
personlighetsbaserade profiler.

EN BÖRDA PÅ KULTUREN
Tänk på alla dåliga vanor som är en börda på

värdefull person?” Det är en fråga som jag har

företagskulturen. Nu ska vi se. Vi har skvaller,

guidat många patienter igenom som psykolog,

markering av revir, klickar, cynism, defensivt

men rädslan den skapar är lika relevant för mitt

beteende, döljande av misstag, motstånd mot

arbete som företagspsykolog.

förändring, rädsla för risktagande, passivaggressiv kommunikation, undvikande av
återkoppling, undanhållande av information,
falsk konsensus och fickveton. Detta är förstås
bara en liten del av allt det roliga vår arbetsplats
har att erbjuda. Vad ligger bakom all denna
dysfunktion? Antagligen finns det många
anledningar, men det finns en gemensam orsak
till alla dessa problem: mänsklig osäkerhet.

Rädslan känns så rå att vi ofta trycker bort
den från vårt medvetande. Det är för mycket
at hantera på en regelbunden basis. Om
jag ställer frågan direkt får jag svaret som
populärpsykologin har tränat oss att svara sedan
vi var unga: ”Självklart vet jag att jag är en bra
person!” Alla andra svar innebär att vi lider av
dåligt självförtroende, och det är ett oacceptabelt
tecken på svaghet eller åtminstone ett symptom

Det handlar inte bara om övergående tvivel utan

på att vi inte lyckats möta de grundläggande

en fundamental konflikt som var och en av oss

milstolparna för utveckling som samhället har

har kämpat med sedan vi började få en känsla

satt ut åt oss. ”Svag” och ”misslyckande” är

för jaget. Kärnfrågan är egentligen: ”Är jag en bra,

nyckelorden här.
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OSÄKERHET ÄR ETT MÄNSKLIGT TILLSTÅND
Denna mentalitet, trots att den får mycket stöd,

ordet för att avfärda någon. ”Så gör han bara för

är så ytlig och utdaterad att man skulle kunna

att han är osäker”.

tro att den var skapad av en utomjording, som
aldrig levt som en människa. Att undra över sitt
fundamentala värde och sin godhet är något
som aldrig försvinner. Förutom oron för vår
fysiska säkerhet finns det ingenting som vi är
programmerade att oroa oss för mer. Osäkerhet
är ett mänskligt tillstånd i så hög grad att om

Osäkerhet avfärdas som en svaghet. Det bästa
ordet jag kan komma på för att förklara denna
attityd är ”skadlig”, för det tvingar oss att låtsas
att osäkerheten inte finns och att den inte borde
finnas. Det tvingar oss att inte prata om den och
att inte kännas vid den.

du inte har några osäkerheter som rotar runt

Men känner du en enda person som inte har

i ditt huvud är det sannolikt någonting annat,

stora osäkerheter? Om du svarade ja är det

allvarligare, som är fel.

sannolikt att du inte känner personen särskilt

Trots detta låtsas vi på arbetet att osäkerhet är
någonting vi ska ha växt ur och lämnat bakom
oss i tonåren. När vi väl nämner osäkerhet pratar
vi om det som ett personligt fel. Vi behandlar
osäkerhet som en förolämpning och använder
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väl. Osäkerhet är inte någonting som ligger
kvar sedan tonåren, som vi inte var starka nog
att bearbeta då. Det är något även de mest
framstående bland oss fortfarande kämpar med.
Jag minns hur jag och mitt team utvecklade
ett konfliktprogram och intervjuade en mängd

framstående, sofistikerade personer om deras

psykolog – eller skaffa åtminstone en katt eller

personliga upplevelser av ämnet. Vi ville framför

fidget spinner om du inte vill gå till en psykolog.

allt veta mer om deras inre monolog under en

Men osäkerheter påverkar i själva verket alla

konflikt. Redan från första intervjun var det tydligt

aspekter av vårt arbete. Såvida din arbetsplats

att den verkliga konflikten var med personens

inte är fylld av nätverkskopplade hårddiskar

egna osäkerheter. De beskrev alla en intern kamp

som letar efter bitcoin är den antagligen fylld

mellan förnuft (vad den mogna, hälsosamma,

av människor. Dessa människor tar med sina

välinformerade delen av dem visste var sant)

personliga problem till arbetsplatsen varje dag.

och osäkerheterna (en liten röst som ifrågasatte

De tar inte bara med sig sitt senaste problem,

deras värde och fick dem att försvara sig med

som en mor med demens, en extremt kritisk

alla medel, oavsett hur destruktivt detta var på

partner eller ett tonårsbarn med problem. De tar

lång sikt). Dessa var alla självmedvetna personer,

även med sig en livstid av svåra upplevelser, som

som hade tillbringat årtionden med att reflektera

erfarenheten av att växa upp med en känslokall

över sina verkliga motivationer och arbetat flitigt

far, att det gick ett rykte om dem på deras första

för att bli medvetna om de omedvetna krafter

arbetsplats eller att de inte fick en befordran

som hindrade deras utveckling.

och befäste känslan att de inte förtjänade en

Men det är väl bara ett personligt problem? Det
borde inte påverka hur väl du gör ditt jobb. Du får
lösa dina privata problem på din fritid. Gå till en
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befordran. Både våra upplevelser och gener har
programmerat oss att hela tiden oroa oss för vår
plats i världen.

OSÄKERHET SOM TÄR PÅ KULTUREN
Vår arbetsplats är en stor del av den världen.

om vi inte håller med om teamets beslut håller vi

Så när vi får intrycket att någon inkräktar på vår

tyst (falsk konsensus). Sakta och ofta obemärkt

unika roll i organisationen ser vi till att de inte får

tär dessa beteenden på företagskulturen. Det

tillgång till viss information (vi markerar vårt revir).

skapar en stadig minskning av effektivitet,

När någons nonchalanta sarkastiska kommentar

kommunikation, transparens, engagemang,

får oss att tro att de inte värdesätter det vi gör

kreativitet och objektivt beslutsfattande. Självklart

talar vi illa om dem till en annan kollega (skvaller).

påverkar allt detta ekonomin, även om det sker

När vi oroar oss för att anses vara stridslystna

så sakta att det nästan går under radarn. När
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personer inte delar med sig av information, ber

vet inte att den lever i vatten. På samma sätt

om hjälp eller berättar om problem under möten

hanterar vi våra egna och andras osäkerheter

är det besluten som blir lidande, och ekonomin

varje vecka, om inte varje dag, och för det

tar en smäll. När de hela tiden känner sig dömda,

mesta gör vi det utan att märka det. Vi funderar

ifrågasatta eller marginaliserade blir de mindre

på vem som inte kan utelämnas ur ett möte,

benägna att stanna i sin tjänst, och ekonomin tar

för då kan de bli förnärmade. Vi gör om en

en smäll. När de inte vågar berätta om sina idéer,

kollegas uppgift istället för att ge dem ärlig

ta risker eller utmana ett dåligt beslut påverkas

återkoppling. Vi lägger till ett utropstecken i ett

innovationen, och ekonomin tar en smäll. Dessa

e-postmeddelande så att tonen låter vänligare.

är små beteendemönster som har en verklig

Vi kan till och med byta ordning på mottagarna

påverkan.

av ett e-postmeddelande, så att vissa inte tror att

De tärande effekterna av osäkerheter som inte

de varit en eftertanke.

bearbetas är så normala och genomträngande

När du förbereder dig för att börja på ett nytt

att de är nästintill omöjliga att upptäcka. Fisken

jobb är det ingen som berättar hur mycket av
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din tid som kommer att gå åt till att hantera

mänsklighet och behovet att ta hänsyn till denna

osäkerhet och dess konsekvenser. Om du är

faktor. Även om de inte vet var denna attityd

arkitekt berättar de om de olika uppgifterna du

kommer ifrån har de flesta chefer kommit långt

kommer att syssla med. Om du ansöker om

från den rena och opersonliga taylorismen.

att bli skadereglerare får du en bild av hur ditt

Det finns åtgärder för att skapa en hållbar

dagliga arbete kommer att se ut. Men ingen tar

balans mellan arbete och fritid. Gruppluncher

dig åt sidan och säger: ”Det kommer att finnas

och evenemang ser till de anställdas behov

ett skikt i dina arbetsuppgifter, mer eller mindre

för acceptans och gemenskap. Om du arbetar

varje dag, som kommer att bestå av att hantera

på ett nystartat teknikföretag finns det kanske

dina och andras osäkerheter. Ju mer du arbetar

också ett pingisbord, en trampolin och ett

med andra, desto större del av ditt liv kommer

kontorshusdjur. Allt detta är bra, men de djupare

det att ta upp. Det kommer att vara så vanligt att

mänskliga problemen som påverkar våra kulturer

du inte ens kommer att lägga märke till det.”

är mycket komplicerade och röriga. Just för att

De flesta moderna företagsledare inser att
interpersonella (och interna personliga) faktorer
påverkar hur framgångsrik organisationen
är. Med varje generation av chefer finns det
en större medvetenhet om arbetsstyrkans
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de är röriga (och kanske för att de anses höra till
tonåren) ignoreras de. Vi ignorerar ett problem
som är så uppenbart och närvarande att i alla
andra sammanhang skulle detta sätt att hantera
det anses nonchalant.

DET HANDLAR OM TILLIT
Om du har en bil, även om du är som mig och

I över 15 år har The Five Dysfunctions of a Team

tror att bilen delvis körs av ren magi, vet du

av Patrick Lencioni legat på Amazons lista över

åtminstone att din olja någon gång kommer att

mest sålda böcker. Grunden i hans modell för

ta slut, och om du inte gör något åt problemet

att bygga enhetliga, fungerande team är tillit.

kommer det att skada bilen och kanske till och

Det finns flera sätt att göra detta på. En av

med förstöra den. Om du har människor som

metoderna som han och hans team har använt

arbetar på ditt företag kommer osäkerheter att

sig av i årtionden är en intensiv gruppdiskussion

bringa fram skador och gifter i ditt företag. Det

om resultaten från en personlighetsbedömning.

kommer att stoppa upp arbetet på ett märkbart

Han skriver:

sätt. Skillnaden är att vi erkänner att oljan i bilen
är ett problem som regelbundet måste lösas.
Ingen tycker att det är en bra idé, eller ens ett
alternativ, att låtsas som att oljan inte är ett
problem. Osäkerheter, å andra sidan, ignorerar
vi och vi avvisar som om det inte är ett problem
alls eller bara ett litet irritationsmoment. I bästa

”Några av de mest effektiva och varaktiga
verktygen för att bygga tillit i ett team är profiler
över medlemmarnas föredragna beteenden och
personlighetsstilar. De hjälper till att bryta ner
barriärer genom att skapa en bättre förståelse
och empati för varandra.”

fall ser vi osäkerheter som ett naturligt fenomen

Eftersom jag har arbetat med ett sådant

som vi måste arbeta runt.

verktyg, DiSC®, i femton år skulle jag vilja gå

Men vi kan göra någonting åt dem. Vi kan öka
tilliten. Vi kan ta steg för att öka nivån av tillit i
våra kulturer.
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igenom varför en personlighetsdriven vinkel på
att bygga tillit är ett effektivt sätt att hantera
osäkerheterna, som om de lämnas oberörda
kommer att skada företagskulturen.

PERSONLIGHETSBASERAD INLÄRNINGSUPPLEVELSE SOM BYGGER TILLIT
Här är en kort introduktion till Everything

frispråkiga, medan andra är mer försiktiga

DiSC®-modellen. Den beskriver två mycket

och reflekterar mer. För det andra är vissa mer

fundamentala dimensioner i människans natur.

naturligt skeptiska och ifrågasättande, medan

Först och främst är vissa snabbare och mer

andra är mer accepterande och varma.

DEN VERTIKALA DIMENSIONEN:
FÖRSIKTIG–DJÄRV

Snabb och
frispråkig
Aktiv, bestämd,
dynamisk, djärv

Försiktig och
eftertänksam

DEN HORISONTELLA DIMENSIONEN:
IFRÅGASÄTTANDE–ACCEPTERANDE

Ifrågasättande
och skeptisk
Logikinriktad,
objektiv,
reserverad,
utmanande

Accepterande
och varm
Personfokuserad,
empatisk, mottaglig,
trevlig

Avslappnad takt, lugn,
metodisk, omtänksam

När du kombinerar dessa två dimensioner får du dina fyra kvadranter:
D (dominant), i (inflytelserik), S (stabilitet) och C (korrekthet)
ÖVERSIKT ÖVER DiSC®-MODELLEN
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Dominans
• Rättfram
• Orubblig
• Viljestark
• Framåt
• Resultatinriktad

Inflytande
• Utåtriktad
• Entusiastisk
• Optimistisk
• Livfull
• Livlig

Korrekthet
• Analytisk
• Reserverad
• Precis
• Tillbakadragen
• Systematisk

Stabilitet
• Jämn i humöret
• Tillmötesgående
• Tålmodig
• Ödmjuk
• Taktfull
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Efter att man avslutat frågeformuläret, som tar

Upplevelsen som individerna har i klassrummet är

cirka 15 minuter att fylla i, får man en rapport

en mindre intensiv version av den processen. Det

om var personen passar in i DiSC®-modellen och

är inte terapi, men det skapar en miljö där personen

vad det innebär för deras arbete och relationer.

kan lära sig (inte bara intellektuellt utan även

Processen skulle kunna sluta här. Personen läser

känslomässigt) att det är okej att vara sårbar runt

rapporten och tänker ”Det här är skrämmande!

sina kollegor.

Har dessa personer förföljt mig?” De får en
bättre förståelse för sig själva och ett ramverk
för hur de ska organisera sina relationer med
andra. Men personen får då endast en liten del
av vad ett sådant verktyg har att erbjuda. Värdet
i en sådan profil kommer till sin fulla rätt när
personen upplever resultaten i ett klassrum.

Föreställ dig en mycket privat och analytisk
databasadministratör. Under sessionen får hon
chansen att dela några av sätten hon känner
sig missuppfattad med sina kollegor. Hon får
möjlighet att berätta att det finns en skillnad
mellan att vara reserverad och att vara kall, att
hon tycker om när de frågar om hon vill följa med

Varför är klassrummet så viktigt? Det går att

på lunch, även om hon inte själv ställer frågan,

jämföra med ett annat ingripande som ska

och att hennes sakliga sätt att framföra saker

inspirera förändring hos individen, nämligen

inte betyder att hon tror att hon vet bäst. Inte

terapi. Ett av de klassiska tillvägagångssätten

nog med att hon får uttrycka sig, hon får även se

i terapi är att framkalla en korrigerande

andra lyssna och bearbeta det hon berättar när

känslomässig upplevelse. Det är nästan omöjligt

hon säger saker som vi sällan får en chans att

att bli av med ett beteende som man har lärt

säga i vårt dagliga arbete. Lika effektfullt är det

sig känslomässigt med endast reflektion och

att få höra andra beskriva vad de uppskattar med

insikter. Därför är strategin istället att skapa en

henne, till exempel att hon slutför uppgifter, att

hälsosam miljö med psykologen, där personen

hon ger sin objektiva åsikt, att hon känns lugn

kan vara sårbar. Istället för att de negativa

när saker är hektiska, m.m. Det är genom att

känslorna som personen förväntar sig får

höra hur andra uppskattar hennes stil som hon

personen istället en positiv upplevelse. Genom

internaliserar budskapet: ”Man värdesätter mig

att upprepa detta om och om igen börjar den

här.” Genom att höra andra prata om svårigheter

känslomässiga delen av hjärnan sakta att

de har med sin egen stil förstår hon att hon inte

skriva om reglerna för världen, de som dikterar

är ensam med sina osäkerheter. Det är genom

relationer. Tack vare detta kan personen växa.

att uppleva hur de olika stilarna behöver varandra
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för att lyckas som hon förstår att olika inte är

Resultatet är människor som ser varandra som

detsamma som dåligt.

tredimensionella människor med brister och

Det största värdet i bedömningar som Everything
DiSC® är inte att man får en exakt beskrivning av
sin personlighet eller personliga tips på hur man
kan växa (även om dessa är mycket bra saker).

egenheter, som ibland påverkar hur de arbetar –
brister och egenheter som de nu kan acceptera
på ett bättre sätt, delvis på grund av att de vet att
de själva också får samma acceptans.

Den riktiga magin är ”aha”-upplevelserna som sker i

Dessa upplevelser skapar ett utrymme där folk

klassrummet och kan användas i arbetet.

kan vara sårbara med varandra. För vissa är

Avdelningen Consumer Insights på Wiley,
som publicerar Everything DiSC, undersöker
deltagarnas upplevelser med både kvantitativa
och kvalitativa metoder. Vi intervjuar deltagare
efter kursen och ställer frågan: ”Vad var det
mest värdefulla du fick ut av utbildningen?”
De svarar då att det har skett en fundamental
förändring i hur de ser på sina kollegor.
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det första gången i sitt arbetsliv som de har
upplevt ett sådant utrymme. För en liten grupp
kan det till och med vara första gången i sitt liv
som de har tillgång till ett sådant utrymme. Det
är där de kan växa inte bara på ett intellektuellt
eller kognitivt sätt, utan genom att lyssna på
sina instinkter och skapa ett utrymme där
magkänslan säger att ”det kanske är okej att

ha brister i den här gruppen”. Kanske var allt

har haft turen att samarbeta med tusentals av

nonsens om att kritik endast är återkoppling

dessa coacher, konsulter och utbildare genom

mer än bara en kliché. Kanske kan de inte bara

åren – och inte bara för att höra vad som

kan överleva återkopplingen utan vara glada för

fungerar bäst i klassrummet, utan även för att

den. Kanske definieras de inte av sina brister.

anordna evenemang tillsammans som verkligen

Kanske kan de börja släppa taget om några av

kan förändra en kultur.

sina osäkerheter kring gruppen, eller åtminstone
släppa lite på tyglarna.

Det finns mer än ett sätt att ta tag i det
som ligger dolt, men som hela tiden tär på

Genom att göra detta frigör vi en enorm mängd

effektiviteten när två eller fler personer ska

energi bland de anställda … och engagemang …

arbeta tillsammans. Ingen av de tillgängliga

och potential. Detta är tillgångar som tidigare

lösningarna kan lösa allt och ingen lyckas utan

täcktes av flera lager av känslomässigt stök.

ansträngning, men kanske är det just därför

Dessa upplevelser sker inte bara genom att man
samlar en grupp människor i ett rum med sina
personlighetsprofiler. Vi försöker sammanföra
människor på en mer mänsklig nivå och det
kräver en del finess. Det krävs någon som kan
guida diskussionerna, få folk att öppna upp och
inse när språket och personligheterna används
på fel sätt. Dessa experter kan också anpassa
upplevelsen efter behoven i en viss kultur. Wiley
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som de kan skapa en sådan konkurrenskraftig
fördel för en organisation. När vi hjälper individer,
grupper och organisationer att skapa en miljö
med tillit (alltså en miljö som är värd deras tillit)
frigör vi dessa personer att interagera med
varandra på ett mer fulländat, ärligt sätt som gör
att de istället kan använda sitt hjärta, sin hjärna
och sin talang på något som är värt deras energi.

EverythingDiSC.se
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