
Psykologisk Trygghet 

Når verdiskapning er rasjonelt, hvorfor skal vi da 
bry oss om følelsene til våre kollegaer?



Silje A. Mikalsen
Konsulent og utpreget atferdsøkonomi-nerd

• Bachelor i HR med en fordypning i ledelse
• Grunnfag psykologi 
• 20 års erfaring knyttet til salg, salgsledelse 

og forretningsutvikling 

Innsikt  – Profesjonalitet  – Involvering  – Prestasjon 

Forsøker å bygge bro mellom emosjoner og 
resultatorientert organisasjonsutvikling!



“Vi beveger mennesker
som beveger virksomheter!”



Har du lurt på hvorfor du i noen team opplever at du trives og 
presterer godt, mens i andre kjenner du på det motsatte?
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Hva er psykologisk trygghet og hvordan henger dette sammen med verdiskapning?



Googles Aristoteles-prosjekt

180 team over 3 år, for å avdekke hva som gjenspeilet 
de beste teamene 

Hypotese - de beste teamene:

• Likte hverandre bedre 

• Riktig kombinasjon av utdanning

• Riktig kombinasjon av personlighetstrekk  



Hva er psykologisk trygghet?

• En felles overbevisning blant
medlemmene i et team om at det er
trygt å dele bekymringer, problemer og
feil - uten frykt for å bli ydmyket, utsatt
for hevn , ignorert eller beskyldt for
noe.

• Psykologisk trygghet gjør det trygt å ta
risiko, eksponere seg og være sårbar
overfor de andre på teamet.



Konklusjon: 

Effektive team hadde to hovedtrekk: 

• Snakket omentrent like mye 

• Over gjennomsnittet sosialt 
sensitive



Konklusjon: 

1. Innovere raskere 
2. Økt produktivitet 
3. Identifiserer feil rasker 

Økt «gruppe-intelligens»



Google fant følgende kjennetegn i 
team med psykolgisk trygghet 

1. Alle bidrar, snakker kort og lytter aktivt 

2. Få avbrytelser

3. Mye direkte øyekontakt, viser interesse

4. Kommuniserer med alle og ikke bare leder

5. Transparens – alle deler informasjon

6. Åpne spørsmål som viser nysgjerrighet

7. Intuitive ift hverandres sinnstemning



Det handler om sosial tilhørighet

For tusenvis av år
siden betydde
avvisning fra
flokken døden.

Amygdala trigges
og tolker signaler



2 dimensjoner i persepsjon

1. MEG – hva sier jeg til meg selv, om meg selv?

2. I MØTE MED ANDRE – Hva tenker jeg om andre – EGENTLIG...!



Hva lytter du etter? 

– Nå skryter hun igjen 

– Han klager alltid 

– Jeg har ikke tid til dette..! 

Eller:

– Han ønsker å bli sett og verdsatt? 

– Hun søker feedback og tilbakemelding?



Alle har behov for være i; 



De fleste er god på tidsstyring 
– og gjør en god jobb!
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Ledelses evolusjon 



Ledereatferd som bidrar; 

• Vis at det er heeelt ok å ta feil..!

• Betroelse på egne feil, som ligger langt tilbake i tid, er feigt... 

• Se på feil som utelukkende en muligheter for læring 

• Husk at alle mennesker ønsker å være i vater og har en god 
intensjon



KONKRET AKTVITET:

• Sett av tid til aktiv refleksjon (definer ståsted, hindringer, og 
neste skritt)

• Oppmuntre til - og ønsk kritikk velkommen (dårlige nyheter, 
problemer, bekymringer, feil, uenighet) 

• Kommuniser tydelig at du lytter og tillitt til dine ansatte

• Våg å vise sårbarhet (Dette er jeg ikke sikker på...)

• Gi alle en stemme

• Verdsett og vær takknemlig for innspill



Vi trenger alle S.V.A R:

– SETT

– VERDSATT

– ANNERKJENT

– RESPEKTERT

Formelle og ufromelle ledere – et særlig ansvar



TIPS! Sleng ut en fender

• Det er mulig jeg tar feil....

• Forstår jeg deg riktig... 

• Når du sier ...., mener du da..?

• Bare for å være sikker på at vi snakker om det samme...

HUSK; Det er forskjell på å ikke sitte på alle svarene og «ikke ha 
peiling»!



returnonpeople

Vi Head4More jobber ut i fra filosofien 

returnonpeople. 

Ideen bak returnonpeople er å bygge bro mellom 

ansatte og selskapets strategi for å optimalisere 

forretningsmessige resultater.

Vi hjelper våre kunder med å skape inntektsvekst, 

kostnadsreduksjoner og kontinuerlig utvikling!

mikalsen@head4more.com

SPØRSMÅL? 

mailto:mikalsen@head4more.com


Takk for meg!

Ta gjerne kontakt med meg

Silje Arntzen Mikalsen

mikalsen@head4more.com

mailto:mikalsen@head4more.com

