
KONFLIKTHÅNDTERING med 
persolog®



KONFLIKTER

Konflikter er ofte forutsigbare. 

Når konflikter oppstår forventer vi 
først og fremst at den andre parten 
skal forandre seg!

Vi er lite villig til å tilpasse oss selv.

Men om ikke du  -
hvem da?



DEN BESE MÅTEN Å 
HÅNDTERE KONFLIKTER ER 
Å SØRGE FOR AT DE IKKE 

OPPSTÅR!



Mulige konfliktområder
Den andre personen 
viser en »D» atferd

Den andre personen 
viser en »I» atferd

Den andre personen 
viser en »S» atferd

Den andre personen 
viser en »K» atferd

Du viser «D»-atferd Din tendens til å ville ha 
overdreven kontroll, 
dersom denne går på 
bekostning av den andres 
frihet og mulighet til å 
kontrollere situasjonen 
selv.

Din sterke 
resultatorientering og din 
manglende interesse for 
en vennlig atmosfære.

At du sjelden tar deg tid til 
å lytte; at tiden din er 
viktigere for deg enn det å 
bygge et godt forhold.

Ditt raske tempo og derfor 
manglende grundighet; 
din store risikovillighet

Du viser «I»-atferd Din manglende 
målorientering; dine altfor 
følelsesmessige 
reaksjoner og din 
pratsomhet.

Din streben etter 
anerkjennelse, særlig når 
du reduserer 
oppmerksomheten til 
andre.

Dine mange overfladiske 
relasjoner, ditt raske 
tempo.

Din manglende interesse 
for detaljer; dine 
impulsive reaksjoner.

Du viser «S»-atferd Din motvilje mot 
forandringer og din 
tendens til 
ubesluttsomhet

Ditt langsomme tempo og 
manglende entusiasme.

Dine manglende initiativ, 
spesielt hvis den andre 
personen på grunn av 
denne må ta initiativ selv.

At relasjoner og 
mennesker er viktigere for 
deg enn oppgaven.

Du viser «K»-atferd Ditt langsomme tempo og 
din metodiske 
fremgangsmåte; din lave 
risikovillighet.

Din detaljorientering og 
manglende spontanitet

Din tendens til å ikke vise 
den andre personen 
hvordan du egentlig har 
det.

Din streben etter å gjøre 
ting enda nøyere og mer 
korrekt enn den andre 
personen.



Forankring
Fundament

Refleksjon
Forstå omgivelsene

Tilpasning til 
omgivelsene

Tre steg til full forståelse

1

2

3



Hvordan jobbe for å implementere de tre 
stegene......

• In action kort
• Kahoot
• Oppgaver og case i 

trenermanualer –
trenermanual III
• Aggresjonsprofil



HVORDAN MØTER VI EN 
KONFLIKTSITUASJON NÅR 

DEN HAR OPPSTÅTT?



Hvordan forholder jeg meg mest mulig 
effektivt overfor?

D I S K
VÆR DIREKTE

• Kom fort inn på 
resultatene og 
gevinstene, og utdyp 
kun detaljene når 
det er strengt 
nødvendig

• Vær rask og kom til 
poenget med en 
gang

• Utfordre «D»

VIS ENTUSIASME

• Vær bekreftende og 
vennlig.

• Gi «I» ros; bygg opp 
under hans eller 
hennes selvrespekt

• Gi «I» følelsen av at 
han eller hun trengs

VIS DITT VENNSKAP

• Vis «S» ditt 
vennskap.

• Ta lett på ting; ikke 
vis til målene 
overfor «S»

• Ikke legg press å «S»
• Gjør det mulig for 

«S» å reagere i hans 
eget eller hennes 
tempo

VÆR ANALYTISK

• Gi «K» de nøyaktige 
faktaene

• Presenter ideene 
dine for en «K» på 
en saklig måte

• Ikke legg press på 
«K» 

• Vær grundig og 
presis



Hvordan overbeviser jeg....?

D I S K
NØKKELSPØRSMÅL:
HVA?

• Konsentrer deg om 
resultatene.

• Presenter 
sluttresultatene 
først.

• Besvar spørsmålet: 
Hva er fordelen?

NØKKELSPØRSMÅL:
HVEM?

• Vis følelser og 
entusiasme

• Del med «I» 
utsagnene til viktige 
personer.

• Besvar spørsmålet: 
Hvilke andre 
personer har gjort 
det samme?

NØKKEL SPØRSMÅL:
HVORDAN?

• Vær vennlig.
• Ta deg tid til «S».
• Besvar spørsmålet: 

Hvordan vil du at 
jeg skal utføre 
denne oppgaven?

NØKKEL SPØRSMÅL:
HVORFOR?

• Det er svært viktig 
for «K» å gjøre ting 
på «riktig» måte.

• Vis hva som må 
gjøres steg for steg.

• Besvar spørsmålet: 
Hvorfor vil du 
forandre disse 
tingene?



Hvordan leder jeg....?

D I S K
MÅL/RESULTATER

• Gi «D» beskjed om 
«hva» og la ham 
eller henne 
bestemme 
«hvordan» selv.

• Gi «D» mulighet til 
å utøve kontroll og 
få ansvar.

GRUPPE/ 
ANERKJENNELSE
• Spør etter «I»s

mening om nye 
ideer, prosjekter og 
medarbeidere.

• Ros hans eller 
hennes prestasjon i 
andres nærvær.

• Gjør det mulig for 
«I» å ha det kjekt.

GRUPPE/FORHOLD

• For «S» er det viktig 
å utføre oppgaven 
sammen med 
andre.

• Plei forholdet
• Skap fredelige 

omgivelser for «S»; 
forhindre konflikter.

MÅL/KVALITET

• Det er viktig for «K» 
å finne den beste 
måten å løse 
oppgaven på.

• Vær rede til å 
arbeide tett 
sammen med «K».

• Gi «K» tid til å gjøre 
ting på riktig måte.



Når jeg har en annen mening enn....

D I S K
Vær innforstått med:
HANS ELLER HENNES 
MÅL/KONTROLL.

Spør: «Hvorfor er dette 
etter din mening den 
beste måten? Har du 
også tenkt på 
alternative måter å nå 
det samme målet på?

Vær innforstått med:
HANS ELLER HENNES 
VISJONER/ 
TIDSBEGREPER
La det går litt tid, «I» 
blir opprørt av så 
mange ting, og 
kommer snart til å 
flytte 
oppmerksomheten sin 
mot noe annet.

Vær innforstått med:
DET FELLES 
SAMARBEIDET

Ta deg tid til å forklare 
for «S» at disse 
meningsforskjellene 
ikke vil skade forholdet 
deres.

Vær innforstått med:
FAKTA SOM LIGGER PÅ 
BORDET.

Samle fakta. «K» lar seg 
ikke overbevise av 
følelsesmessige 
appeller eller verbal 
dyktighet.


