UNDER HUVEN

Den hemliga motorn som driver på destruktiva konflikter
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KONFLIKTER ÄR EN OBEKVÄM
MEN OFRÅNKOMLIG DEL AV
VARJE ARBETSMILJÖ.
Men vi inser inte alltid hur stor skada dessa giftiga
beteenden kan göra. Improduktiv konflikt kan
märkbart bromsa produktivitet, prestationer och
vinster. Men om konflikter genomförs på rätt sätt
kan de leda till framgång. Dagens utmaningar
leder till morgondagens genombrott. Under huven
avslöjar den dolda kopplingen mellan våra tankar,
känslor och beteenden, och avslöjar den hemliga
motorn som driver på destruktiva konflikter på
arbetsplatsen. Den här e-boken visar också en
lösning, med en beprövad metod som har sin
grund i psykologi och valideras i branschen av
auktoriserade Everything DiSC®-partner. Denna
metod ger alla möjlighet att bli mer medvetna
och gå in i konflikter på ett produktivt sätt.
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Destruktiva beteenden finns under huven
Varför skvallras det så mycket på företag?
Det är så vanligt att vi helt enkelt accepterar
det. Men borde vi egentligen göra det?
Skvaller får människor att verka opålitliga
och falska. Det finns dessutom en relativt
stor risk att dessa ord når den andra
personen, vilket leder till att källan hamnar
på deras svarta lista. Varför riskera det?
Varför vara sarkastisk under en diskussion?
Det får oss att verka småaktiga. Det får
nästan aldrig den andra personen att ändra
sig. Det får dem snarare att hävda sin
åsikt än starkare. Varför gör vi då det?
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Oftast vet vi faktiskt inte ens varför vi gör
sådana saker. Konflikter tar fram beteenden
i oss som är oberäkneliga, kontraproduktiva
och ofta egendomliga. De lockar fram våra
primära impulser på ett sätt som få andra
situationer gör. Eftersom våra verkliga motiv
inte kommer fram i stundens hetta är det i
princip omöjligt att kontrollera dem, vilket
leder till giftiga och elaka reflexmässiga svar.
Vi överdriver, förhalar eller utesluter andra när
det inte alls är den sortens person vi anser
oss vara. Det är definitivt inte så vi vill att våra
föräldrar, barn eller mentorer ska se oss.

Låt oss ta ett steg tillbaka och granska dessa beteenden ordentligt.
Vilka är de dolda men onekliga förmåner de bidrar med?
SKVALLER: Skvaller kan ärligt talat kännas mycket givande i stunden.
Att ventilera vår frustration kan kännas befriande. Och eftersom vi brukar
skvallra med personer vi litar på bekräftar de vanligtvis våra åsikter.
För att inte nämna att det kan vara djupt tillfredsställande att tala illa
om någon som har sårat oss. Emellertid kan skvaller också handla om
makt. Det hjälper oss att vinna över människor till vår sida. Vi framför
vårt perspektiv först och på ett övertygande sätt. För människor som är
osäkra på sin status i företaget kan skvaller skapa en upplevd känsla av
pondus, när medarbetare vänder sig till dem för att få information.

Sarcas-tic

SARKASM: I konflikt är sarkasm en nära kusin till passiv aggression.
Det låter oss starkt kritisera någon eller uttrycka vår fientliga attityd utan
att vara alltför tydliga om våra verkliga motiv. Vi använder sarkasm när vi
inte är tillräckligt engagerade för att skrika rätt ut åt någon, men ändå vill ta
ner personen ett pinnhål eller två. Sarkasm är ett frestande verktyg under
en konflikt eftersom vi alltid kan hävda att ”Jag skojar ju bara ... allvarligt
talat, slappna av!”. Vi kan känna det som att ursäkten ”skojar ju bara” ger
oss immunitet efter att subtilt ha angripit eller förödmjukat någon.
FÖRHALA: När vi förhalar gör vi det klart för den andra personen att
kommunikationen är helt avstängd. Vi låter avsiktligt honom/henne få
reda på att hans/hennes beteende är så oacceptabelt att vi är ovilliga att
kompromissa eller ens diskutera en lösning. Och även om vi kanske hatar
att medge det kan det vara tacknämligt att förhala saker och ting. Vi får
möjlighet att straffa den andra personen medan vi på samma gång intalar
oss att vårt beteende är kraftfullt och värdigt. Som en extra bonus behöver
vi inte vada genom konflikt röra. Därför kan detta bli en självbevarelsestrategi
när vi känner oss överväldigade av ett virrvarr av obehagliga känslor.
ÖVERDRIVA: Ibland kan en obetydlig överträdelse fortfarande göra oss extremt
upprörda. Ibland är det i själva verket svårt att motivera intensiteten i våra
känslor mot bakgrund av den faktiska situationen. Överdrift är ett sätt att få en
situation att låta så illa som den känns. Överdrift är också inflytelsegivande.
Det får våra skäl och argument att verka mycket mer kraftfulla och försvarbara
eftersom den andra personens beteende framstår som så mycket hemskare.

Naturligtvis är dessa beteenden bara början.
Kanske lockas du inte av någon av dessa
ohälsosamma reaktioner, men du har säkert
någon konfliktstrategi som du inte är särskilt
stolt över, till exempel att förringa, dominera,
ge efter, dra sig undan, vara passivt aggressiv,
orsaka drama, avfärda åsikter, anklagande peka
ut någon, ge överdriven kritik osv. De många
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olika typerna av ohälsosamma reaktioner är
en av de saker som gör giftiga konflikter så
svåra att få kontroll över i en organisation. Om
konflikterna alltid såg ut på samma sätt skulle
vi ha kommit fram till en lösning, men det har vi
definitivt inte gjort. I själva verket är det tvärtom.
Statistiken som visar på konfliktens påverkan på
effektivitet och engagemang är förbluffande.

Konflikter som en broms på arbetsplatsen
Tidigare i år frågade vi drygt 12 000 anställda om deras erfarenheter av
konflikter på arbetsplatsen. Vi kom fram till följande:

70 %

13

40 %

Andelen chefer och
företagsledare som sa
att mellanmänskliga
konflikter påverkade
effektiviteten på deras
avdelningar negativt

Det genomsnittliga
antalet timmar chefer
tillbringar per månad
med att hantera konflikter
på arbetsplatsen

Andelen anställda som
säger att de har lämnat
ett jobb som en direkt
följd av ohälsosamma
mellanmänskliga
konflikter

Den sista siffran är särskilt slående – två
av fem personer har upplevt den sociala
dynamiken på sitt företag så giftig att de känt
sig tvungna att lämna sitt arbete. Så outhärdlig
var konflikten för 40 % av de tillfrågade.
Hur hanterar då de flesta företag denna
verklighet? Vanligtvis är företagens uppmaning
att ”agera professionellt”. Det finns kanske
vissa chefer som använder sig av emotionell
intelligens, och som genom nyanser och
instinkt kan skapa en bra lagkänsla. Men
ofta är synen på detta välkända problem
förvånansvärt generell och tillfällig. Företag vill
självklart inte ge sig in i att hjälpa människor
att hantera sina liv. Trots allt finns det ett
arbete att utföra, och vi är inte terapeuter.
Vi kommunicerar helt enkelt, uttryckligen
och underförstått, att människor förväntas
lägga sina känslor och sin otrygghet åt
sidan och agera som exemplariska vuxna.
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Använd bara verktygen för konflikthantering
du lärde dig i skolan ... Nej förresten, de lär
inte ut sådant i skolan. Från dina föräldrar?
Nej, de flesta föräldrar fick inte heller lära sig
dessa verktyg. Ok. Från dokusåpor? Nej just
det, dokusåpor är verkligen det värsta sättet
att lära sig om hälsosamma konflikter.
Men kan vi inte förvänta oss att vuxna
använder sina instinkter och helt enkelt vet
hur de ska hantera konflikter på ett lämpligt
sätt? Svaret är nej. Våra instinktiva reaktioner
under konflikter, både på grund av natur
och fostran, är komplicerade, och har flera
nivåer som är så djupt rotade så att de ofta
är outgrundliga. Även när vi tror att vi har ett
svar på frågan ”oj, var kom det ifrån?” har
vi vanligen i bästa fall bara en del av bilden.
Det är oerhört mycket som pågår under
huven på vårt medvetande, vilket de flesta
av oss vet oerhört lite om eller inte alls.

Den hemliga motorn som driver
fram destruktiva reaktioner
Låt oss titta närmare på precis hur dolda och
bakvända våra reaktioner på konflikter kan
vara. Vi kommer att använda två exempel
för att det komplicerade och oväntade
samspelet mellan våra tankar, känslor och
beteenden: känslomässig tillfredsställelse
och känslomässigt undvikande. Vad de
båda har gemensamt är att den verkliga
motivationen för våra reaktioner i konflikter är
långt ifrån så rationell som vi tror att den är.
Känslomässig tillfredsställelse
Vanligen när vi känner oss arga, upprörda,
bedrövade eller skyldiga ser vi oss själva
i ett tillstånd av lidande, ett tillstånd som
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vanligen har påförts oss på något sätt.
Dessa är trots allt obehagliga känslor.
Naturligtvis skulle vi inte självmant välja
att vara fångade i deras grepp. Eller skulle
vi det? Kanske om upplevelsen förde
med sig någon form av belöning ...
Westen et al. (2006) rekryterade en grupp
starkt konservativa och en grupp starkt liberala
personer och satte dem i en fMRI-skanner (inte
alla samtidigt dock, även om det skulle ha varit
en ganska intressant studie). Båda grupperna
fick komma med logiska argument mot sitt
eget politiska parti. De delar av hjärnan som
lyste upp var de som du kunde förvänta dig:

de som är associerade med högre ordning
och exekutiva resonemang, främst prefrontala
cortex. Sedan bad forskarna deltagarna att
komma med argument mot den andra sidan.
Det var nu påtagligt mycket mindre aktivitet i
prefrontala cortex. Oroande, men förmodligen
inte chockerande. Så vilka delar av hjärnan
var aktiva? En av dem, som inte kom som en
överraskning, var det område i hjärnan som
bearbetar avsky. Den andra var ett område
i hjärnan associerad med njutning, vilket var
mer oväntat. Dessa är inte två känslor som
normalt förknippas med varandra, men när du
parar ihop dem får du en känsla som de flesta
av oss är bekanta med: självrättfärdighet.
Vi behagas av de negativa känslorna, även
om det verkar vara allt annat än glädje.
Känslor kan ha en viss beroendeframkallande
effekt. Det är därför självömkan och ilska
ger oss en tillfällig känsla av tillfredsställelse,
men efteråt känner vi oss värre än innan. Så
vi söker efter den negativa känslan igen för
att kompensera, och på så sätt utvecklas
ett kognitivt mönster. Eftersom tankar
är så mycket mer subtila än uppenbara
beteenden som spel eller shopping, är
det mycket svårare att känna igen dessa
mönster, och ännu svårare att stoppa dem.
Vi återvänder till känslorna om och om
igen utan att inse det. Ett av de främsta
syftena med njutning i hjärnan är trots allt att
uppmuntra till upprepning av ett beteende.
Så vissa av oss utnyttjar möjligheten att bli
upprörda på någon. Undermedvetet vet vi
att vi har något att vinna på det. Vi nappar
snabbare på betet än situationen förmodligen
kräver. Även för dem av oss som inte blir
upprörda så lätt finns det en frestelse att
fortsätta att vara arga när vi väl har tillåtit
oss att bli upprörda. Vi fastnar i tankar om
hur hemskt den andra personens beteende
är. Vi skapar detaljerade, påhittade argument
i våra tankar där vi lyfter fram den andra
personens dumhet, själviskhet eller hyckleri.
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Poängen är att vår verkliga drivkraft i en
konflikt är allt annat än uppenbar. Vad vi
intalar oss själva om vår motivation är oftast
endast en del av historien. Skvaller, förhalning
och sarkasm känns bra. Men vi intalar
oss själva att vi måste göra dessa saker,
vi måste fortsätta att vara arga (eftersom
en stor orättvisa har begåtts) eller oroliga
(eftersom relationen håller på att förändras),
medan vi misslyckas med att erkänna den
tillfredsställelse som vår förbittring eller vår
begrundan ger oss i stunden. Så var lär vi oss
att känna igen och hantera dessa känslor som
finns under ytan? Vi kommer snart till det.
Känslomässigt undvikande
Naturligtvis är tillfredsställelse inte den enda
dolda psykologiska mekanism som driver
vårt konfliktbeteende. Det finns dussintals.
Låt oss även titta närmare på känslomässigt
undvikande. Vi talar inte om undvikande på
ytnivå, som att ge med sig eller dra sig ur en
konflikt för att undvika otrevlig stämning. Vi
menar istället en mänsklig benägenhet att välja
specifika konfliktreaktioner som gör att vi kan
undvika djupare, nästan existentiella rädslor
som hotar att komma fram under ett gräl.
Det vanligaste exemplet på detta, ett som
vi alla troligen gör oss skyldiga till vid något
tillfälle, är att välja att bli arg när den verkliga
känslan vi upplever är smärta. Till exempel om
en medarbetare ger oss kritisk återkoppling
på vår prestation, som att vi inte har gjort vår
del av arbetet i detta projekt, vårt tonfall i de
senaste mötena har varit otrevligt eller att vår
oordning har varit störande. Objektivt sett är
återkopplingen rättvis och berättigad. Men
vi letar efter anledningar till att den är falsk.
De kanske använder dubbelmoral. Kanske
lade de fram återkopplingen på ett arrogant
sätt. Det kanske inte är deras uppgift att ge
återkoppling. Vad som helst för att fokusera
på ilska, eftersom alternativet är ohållbart.

Det alternativet är smärta. Det är ett hot
mot vår grundläggande känsla av värde och
tillhörighet. Återkopplingen hotar att väcka den
osäkerhet som vi har kämpat för att trycka ner
med försvarsstrategier och distraktioner, eller
hoppas att vi har vuxit ifrån. Rädslan för att vi
i själva verket inte är värdefulla eller värdiga.
Behovet av att känna sig sedd och uppskattad
är grundläggande. Från det ögonblick då vi
börjar att få självuppfattning söker människan
efter bekräftelse. Denna livslånga resa
har tusen ansikten. Vissa av oss försöker
vara hyperkompetenta. Andra försöker
göra sig mer attraktiva. Eller mäktiga. Eller
inflytelserika. Eller omtänksamma. Men det
är ändå mycket svårt att fylla detta behov.
Jorden snurrar tråkigt nog inte för att vi ska
må bättre. Det finns en mängd signaler, från
människor i vår närhet, från samhället och
till och med från oss själva, som hindrar
oss från att känna oss uppskattade.
Att möta dessa osäkerheter är kanske vår
största utmaning som vuxna. Det är svårt
eftersom vi sällan har kontroll över villkoren
för hur vi står emot detta gnagande behov.
Så när vi får den där återkopplingen, och vi får
den där klumpen i magen, väcks monstret.
Att låta monstret komma till ytan och tillåta
oss själva att känna den försvagande smärtan
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som det för med sig kommer inte på fråga.
Så vi letar efter ett alternativ, och alltför ofta
är det alternativet någon form av ilska. Ilska är
ingen barnlek, men den behöver inte lamslå dig
heller. Ofta ger ilskan extra styrka istället för
att paralysera. Du kan göra något med ilska.
Den gör också problemet objektivt, så att felet
inte längre ligger hos oss. Som vi redan har
nämnt kan ilska kännas bra. Så när vi står inför
valet mellan smärta och ilska, väljer vi ofta
ilska. Det skulle vara dumt att inte göra det.
Vi väljer självklart inte alltid ilska. Vi använder
ofta känslomässiga verktyg som förtvivlan,
likgiltighet, cynism, avsky eller oro för att
undvika att de djupare, begravda rädslorna
ska komma till ytan. Det största problemet
med denna vana är kanske att vi sällan lägger
märke till att vi gör det. De verkliga känslorna,
antagandena och målen som lockar fram
våra reaktioner i konfliktsituationer ligger
väl dolda i vårt undermedvetna. Detta är
kanske den främsta anledningen till att vi gör
saker som att anklagande peka ut någon,
vara överdrivet kritisk, orsaka drama eller
ge efter. Det är därför vi gör dessa saker
som är kontraproduktiva för våra rationella
jag. När vi inte är fullt medvetna om våra
verkliga motiv är det också mindre troligt
att vi kan kontrollera våra reaktioner.

En lösning inom räckhåll
Vad ska vi göra med den här informationen?
I brist på terapi, hur kan vi hjälpa människor
att hantera konflikter på ett mer produktivt
sätt? Det finns faktiskt ett anpassningsbart,
empiriskt validerat sätt att göra det. I alla
dessa exempel på skenande konflikter finns
det ett enda, mycket användbart redskap
som vi alltid har tillgång till: våra tankar.
Det är vad psykologerna kallar automatiska
tankar. Detta är tankar som hoppar in i vårt
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huvud under en händelse, och som vi ofta
är omedvetna om. Men även om de förblir
omedvetna har de ändå kraften att utlösa
en känslomässig reaktion, som i sin tur kan
skapa en beteendemässig reaktion. Tricket
är alltså att känna igen och hantera dessa
tankar innan de leder oss vilse. Att fånga upp
och omarbeta automatiska tankar kallas i en
terapeutisk miljö för kognitiv beteendeterapi
(KBT). Det är ett beprövat, vetenskapligt sätt
att hjälpa människor att hantera sitt sinne.

En introduktion till KBT
KBT fungerar eftersom samma mekanism i hjärnan som leder till att känslor
kommer ut i sidled också fungerar i omvänd ordning. Ohälsosamma automatiska
tankar kan leda till improduktiva känslor. Men medvetna, positiva eller neutrala
tankar kan också hjälpa oss att reglera våra känslor. Vi avbryter den omedvetna
mängden reaktioner innan situationen försvinner bort från oss.
STEG 1: KÄNNA IGEN VÅRA OHÄLSOSAMMA, AUTOMATISKA TANKAR
Det första steget är att känna igen våra ohälsosamma automatiska tankar,
vilket naturligtvis är svårt eftersom de tenderar att vara omedvetna,
åtminstone till en början. Det är här som känslor, och framför allt
starka känslor, blir vår vän. De fungerar som en ledstjärna. Känslor är
en signal för att sakta ner och reflektera. Vi bör fråga oss själva vilken
tanken är som driver denna reaktion? Om vi blir medvetna om denna
automatiska tanke, kan vi bedöma den. Vi frågar oss själva:
• Är den här tanken verkligen giltig/sann?
• Finns det något annat sätt jag kan se på den här situationen?
STEG 2: FÅNGA OCH FORMA OM DEN AUTOMATISKA TANKEN
Nästa steg är att omforma tanken. Genom att omforma tanken ersätts den
ursprungliga tanken med en som är mer realistisk och produktiv. Till exempel:
	
Automatisk tanke: De har ingen
aning om vad de pratar om.
	
Omformad tanke: De ser saken från
en helt annan synvinkel än jag.
	
Automatisk tanke: Om de pressar mig kommer
jag att ge ett ännu kraftfullare svar på tal.
	
Omformad tanke: De kanske inte
inser hur aggressiva de verkar.
STEG 3: VÄLJ EN MER PRODUKTIV REAKTION
När tanken har formats om tenderar vår känslomässiga reaktion att
anpassa sig till verkligheten, och till att stå i proportion till situationens
faktiska hot. Vi kan gå från att attackera till att bestämt berätta
våra behov. Vi kan gå från att dra oss tillbaka till vårt skrivbord till
att se till att den andra personen vet att vi är förolämpade.

Denna process ger oss kraft att ta tillbaka våra
rationella känslor och välja en mer produktiv
reaktion. Detta tar förstås tid, liksom med
alla färdigheter. Vi har tillbringat större delen
av våra liv med att låta våra automatiska
tankar hoppa fram, göra skada och sedan
försvinna obemärkta. Den kanske svåraste
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delen av denna process är den enkla (men
egentligen inte så enkla) tekniken mindfulness
som KBT lär ut. Dess effektivitet är bevisad.
Den är i terapibranschen i själva verket
bland de mest beprövade behandlingarna
för en enorm mängd problem såsom ilska,
depression, ångest, sluta röka och beroende.

Bli personlig
Naturligtvis är oftast en terapeut inblandad i
terapi, någon som kan hjälpa oss att identifiera
de specifika automatiska tankarna som
är problematiska för oss. En person kan
kämpa med tankar som ”det är fel att göra
människor upprörda” medan någon annan
har tankar som ”jag ser svag ut om jag ger
efter”. Någon annan kanske tänker ”om jag
erkänner att jag har fel förlorar jag all min
trovärdighet”. Det är ovärderligt att ha någon
som kan vägleda oss genom processen och
tolka några av dessa abstrakta begrepp så
att de blir konkreta, verkliga beteenden.
På Wiley ville vi se om det fanns ett
sätt att ta de element som gör KBT så
effektivt och överföra dem till ett skalbart
utbildningsprogram. Vi tillbringade två år
med att utveckla och testa en kurs som
tar deltagarnas personlighet i beaktande
och hjälper dem att förstå vilken typ av
tankar som kan vara särskilt frestande för
dem. En rättfram, bestämd person kan
till exempel tendera att ha orealistiska
tankar som ”du försöker att kontrollera
mig”, medan en mer mild, vänlig person
tenderar att tänka något i stil med ”om jag
gör dig arg kan det förstöra vår relation”.
Motorn bakom denna anpassning är
Everything DiSC®-modellen (se nästa sida
“DiSC® in Conflict”), som hjälper deltagarna att
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snabbt förstå sitt eget unika förhållningssätt
till konflikt, både dess fördelar och nackdelar.
De utbildade kursledarna vet också hur de
kan använda personlighetsmodeller som
dessa för att normalisera kampen med att
försöka styra våra automatiska tankar. När
någon deltar i en Everything DiSC Productive
Conflict-utbildning förstår de att alla har sina
egna destruktiva reaktioner på konflikter på
arbetsplatsen. Utbildningen hjälper dem att
ta ansvar för sina problematiska reaktioner,
och deltagarna är ofta tacksamma för
att äntligen få en inblick i varför detta har
varit en sådan kamp under hela livet.
Ta tillbaka kontrollen
Vi behöver inte acceptera konflikter som ett
oundvikligt hinder på dagens arbetsplats. Att
bli mindre reaktiv och dömande är inte lätt.
Samtidigt är det befriande att veta att vi inte
är utelämnade till våra automatiska och dolda
känslor. Vi har makten att ta tillbaka kontrollen
över vårt medvetande. Det kan vara mycket
som händer under huven, och om vi ska vara
ärliga kommer vi aldrig att bli helt medvetna
om de psykologiska krafter som driver oss,
särskilt i konflikter där mycket står på spel.
Men som individer har vi en åtkomstpanel som
hjälper oss att bli mer betänksamma om våra
val vid sådana tillfällen. Som företag har vi en
metod för att skapa en kultur där konflikter
leder till innovation och problemlösning snarare
än uppdelning, politik och en giftig kultur.

DiSC® i konflikt
DiSC® -modellen är en okomplicerad men ändå kraftfull modell som beskriver de fyra
grundläggande beteendestilarna: D (Dominans), i (Inflytande), S (Stabilitet) och C (Korrekthet).
Alla är en blandning av alla fyra DiSC-stilar, men en, två eller tre stilar står vanligen ut. Varje
person har en unik beteendeprofil med olika stilar och prioriteringar. I konflikter har olika personer
olika prioriteringar och tendenser. Att lära dig om dina egna beteendepreferenser, tillsammans
med andra konfliktstilar är som att få tillgång till din egen personliga konfliktkompass, som
hjälper dig att navigera i alla möjliga konfliktsituationer. I nedanstående översikt visas de
destruktiva och produktiva benägenheter i konfliktsituationer som är typiska för respektive stil.

Dominans

inflytande

Destruktiva benägenheter:
okänslighet, otålighet, skapar
situationer med vinnare och
förlorare, vägrar att ge vika,
överväldigar andra
Produktiva
benägenheter:
rak på sak med åsikter,
vidkänns svåra frågor,
vilja att ha objektiva
debatter

Produktiva benägenheter:
hittar problemets kärna,
reder ut alla problem,
ger människor utrymme,
fokuserar på fakta

Destruktiva benägenheter:
försvarsinställning, använder
passiv-aggressiva taktiker, blir
överdrivet kritisk, isolerar sig,
överanalyserar situationen

Korrekthet
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Destruktiva benägenheter:
blir överdrivet emotionell,
pratar i mun på andra,
impulsivitet, slätar
över spänningar, gör
personangrepp

Produktiva
benägenheter:
kommunicerar empati,
uppmuntrar till öppen
dialog, ger uppmuntran,
verbaliserar känslor

Produktiva benägenheter:
visar flexibilitet, är lyhörd
för andras känslor,
kommunicerar taktfullt,
lyssnar på andra, hittar
kompromisser

Destruktiva benägenheter:
drar sig undan, ger vika för att
vara andra till lags, ignorerar
problem, låter problem gro
under ytan, undviker spänningar

Stabilitet

EVERYTHING DiSC® PRODUCTIVE
CONFLICT HJÄLPER FÖRETAG ATT
UTNYTTJA KRAFTEN I KONFLIKTER
Detta utbildningsprogram kombinerar insikterna i DiSC®
med bevisad vetenskap inom kognitiv beteendeteori
för att hjälpa varje deltagare att effektivt reagera på
obekväma och oundvikliga utmaningar på arbetsplatsen.
I stället för att fokusera på en steg för steg-process
för konfliktlösning erbjuder Productive Conflict
individanpassade tekniker för att göra om destruktiva
beteenden till mer produktiva beteenden som förbättrar
resultaten och relationerna på arbetsplatsen.
Om du vill veta hur Everything DiSC Productive
Conflict kan hjälpa ditt företag att omvandla konflikter
ska du kontakta din auktoriserade Everything DiSCpartner. Om du inte har en partner kan du hitta en
genom vår partnersökare på EverythingDiSC.com.

DiSCOVER THE POWER OF WE™
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