
Føles det trygt å 
jobbe med deg? 

Psykologisk Trygghet i 
en uforutsigbar industri



En risikofri sone – der det oppleves trygt 

å stå i det ubehaget som kritikk, 

motstand og uenighet ofte medfører.

Amy C. Edmondson; forsker innen ledelse, teaming og organisasjonslæring. 
Professor i ledelse ved Harvard Business School.





Ingen vil fremstå som: Så derfor gjør vi dette:

Kritiserer ikke
status quo eller 
utfordrer hierarkiet

Negative eller truende

Kommer ikke 
med nye ideer

Forstyrrende eller 
masete

Innrømmer ikke 
svakheter eller feil

Udyktige

Stiller ikke spørsmålUvitende

Taushet i teamet



En følelse av at…

Det er lov / greit / tillatt 

Uten at det får en «sosial kostnad»…

• Uttrykke meninger

• Stille spørsmål

• Innrømme feil

• Være uenig

• Foreslå endringer 

og forbedringer

• Peke på problemer

• Si at du ikke vet

/ nødvendig, tydelig forventet, etterspurt og belønnet:

Som å bli ledd av, oversett, ydmyket, kjapt nedstemt, eller bli beskyldt for noe



Usikker variasjon er normalen

Nytt prosjekt = ny arbeidsplass 

Skiftende dagsform kan 

påvirke fokus og innsats 



Kulturelle trekk og Psykologisk Trygghet

Åpne samtaler
Inkludering og 
mangfold

Vilje til å hjelpe 
til og bidra

Holdning til 
risiko og feil



• Er vi ærlige om egne feil? 

• Nøler vi med å rapportere kollegaens eller 

lederens feil?

• Er vi trygge på å melde fra om farlige forhold 

vi observerer? 

• Forventes det at vi skal bidra med forslag til 

enda bedre sikkerhet? 

Ikke nok bare å vite



• Blir feil husket lenge og ofte?

• Er det vanskelig å ta opp problemer og vanskelige temaer?

• Negativt om noen tenker eller oppfører seg «annerledes»?

• Er det trygt å ta en risiko? Blir det oppfordret til å prøve noe nytt?

• Er det vanskelig å be om hjelp?

• Skyldes det på andre?

• Blir dine unike kvaliteter og talenter satt pris på, og brukt?

• Står vi for egne feil?

• Er det sjeldent tilbakemeldinger? 

Er det trygt å være i ditt team?



(Først) et lederansvar

• Prioriter læring og utvikling!

• Vis at det er viktig å trekke fordel av 

hverandres styrker nettopp fordi ulikhet er 

verdsatt.

• Våg å være sårbar – vis at også du kan gjøre 

feil. 

• Still spørsmål, vær nysgjerrig og ydmyk. 

• Be om, og gi løftende tilbakemeldinger.

• Vær åpen for spørsmål, tvil og dårlige nyheter.
• Vis, fremhev og belønn det som 

fremmer inkludering og innovasjon.
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1. Modeller uenighetens kunst. Vis at det er mulig å være uenig på en vennlig måte, slik at andre ikke tar 

avstand. Riktig intensjon, respektfullt kroppsspråk og fornuftig ordvalg.

2. Finn teamets O.F.T; det som er Overflødig, Foreldet eller Trivielt. Hva er det enkleste å fjerne eller 

forbedre?

3. Snakk sist. Lytt nøye, gi andre kred for andres bidrag – så gir du ditt.

4. Oppfordre andre til å tenke utenfor egen rolle.

5. Ikke vær redd, eller gjør andre redde. Frykt utløser selvsensur og gjør oss tause og opptatt av egen 

risiko. 



Hvorfor?

3 suksessområder:

✓ Større fysisk sikkerhet

✓ Bedre medarbeider-
opplevelse & 
teameffektivitet

✓ Sterkere 
konkurransekraft

Psykologisk Trygghet – veien videre

Hvordan?
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Lykke til med å skape 
en psykologisk trygg 

arbeidsdag!


