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Det jeg håper du 
skal sitte igjen med

• Hvorfor trygghet er viktig for effektivt samarbeid

• Hvordan vi kan bygge trygghet i våre team

• Hvordan trygghet påvirkes av digitalt samarbeid



Oppvarming I dine øyne – hva er det aller viktigste 
kjennetegnet ved et godt team?





Hva kjennetegner effektive team og organisasjoner?

Måloppnåelse

pixabay.com



Hva kjennetegner effektive team og organisasjoner?

Støtte

Karasek, 1979



Hva kjennetegner effektive team og organisasjoner?

Læring

learntochange.eu
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Hvorfor gjøres det 
feil i teamarbeid? Frykt

Trygge team gjorde 
flest feil

??????????

Trygge team rapporterte om 
sine feil, snakket om de, 

lærte, og gjorde færre feil 
på sikt



pixabay.com



Team psychological safety refers to a climate where team 
members are able to show and employ one’s self without fear of 
negative consequences of self-image, status or career. 

(Kahn, 1990)



Vi trenger 
oppriktighet



Vi trenger 
nye ideer



Vi trenger 
feilbarlighet



Refleksjon

Gjennom din arbeidserfaring…

• Tenk på en gang du ikke var oppriktig. Hvorfor?

• Tenk på en gang du ikke delte ideen du satt med. 
Hvorfor?

• Tenk på en gang du ikke ønsket å innrømme en feil 
du gjorde. Hvorfor?

• Hva ville gjort det lettere å gjøre nettopp dette?
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Psykologisk 
trygghet i 
team

SETTER PRIS PÅ 
DISKUSJON

ØNSKER Å HØRE PÅ 
HVA ANDRE I TEAMET 

HAR Å SI

KAN SE UENIGHET 
SOM NOE POSITIVT

TILLATES AT NOEN 
GJØR EN FEIL, UTEN AT 
DET HOLDES MOT DE

TØR Å GI MER AV SEG 
SELV I MØTE MED 

ANDRE

TØR Å SPØRRE ANDRE 
OM HJELP



Viktigheten av 
psykologisk trygghet
• Høyere toleranse for usikkerhet

• Raskere læringskurve

• Positiv effekt på:
• Informasjonsdeling
• Engasjement
• Nytenkning
• +++

• Større måloppnåelse

• Bedre arbeidsmiljø

Kilde: Edmondson & Lei, 2014; Frazier m.fl., 2017



Hvordan bygge 
psykologisk trygghet?



Google 
sitt 
svar

rework.withgoogle.com



Frazier, M. L., Fainshmidt, S., Klinger, 
R. L., Pezeshkan, A., & Vracheva, V. 
(2017). Psychological safety: A 
meta‐analytic review and 
extension. Personnel 
Psychology, 70(1), 113-165.

Forskningen
sitt 
svar



Forskningen
sitt svar
(på et mer
forståelig vis)

Støttende omgivelser

Tilrettelegging av arbeidet

Leder-medarbeider relasjon

Lærende innstilling



BYGG 
RELASJONER

AVKLAR 
FORVENTNINGER

SETT TYDELIGE 
RAMMER

BE OM 
TILBAKEMELDING

SE DEN ENKELTE

Hvordan kan jeg som leder bygge trygghet?



Psykologisk
trygghet

er
et valg
vi alle

tar 
hver dag





Psykologisk 
trygghet er 
ferskvare

Psykologisk 
trygghet kan 

oppleves svært 
ulikt innad i 

samme team





Teamforskning under pandemien

Relasjonsbygging utfordrende –
men mulig

Behov for hyppige møter og struktur

Selvforsterkende subgrupper
Vi prater mer med de vi allerede 
kjenner best

Stadige overganger mellom 
fysisk og digitalt samarbeid

Forventningene viktigere enn selve 
endringene



Psykologisk
trygghet på
skjerm er

mulig, men 
utfordrende

Tenk “vi”!

Psykologisk
trygghet er
ferskvare

Psykologisk
trygghet kan 

oppleves svært 
ulikt innad i 

samme team



Hva vi verdsetter hos 
våre ledere

Før vs. under pandemien:

• Strategisk visjon

• Resultatorientering

• Empati

• Fleksibilitet



Refleksjon 
og diskusjon

Fint og flott det Bård snakket om, men hvorfor er 
dette utfordrende å få til i praksis?



Oppsummert

Effektive team og 
organisasjoner trenger 
trygge kolleger – med 

deres oppriktighet, 
ideer og feilbarlighet

Å investere i psykologisk
trygghet kan gi

avkastning i form av
færre feil og større

måloppnåelse

Ledere har en viktig 
rolle for å bygge 

psykologisk trygghet

Men en trygg kultur er 
avhengig av at alle 

bidrar
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Hvordan du 
kan bygge 
psykologisk 
trygghet 
rundt deg

Anerkjenn hverandre

Spør – og lytt

Ta sats



Hvordan du 
kan bygge 
psykologisk 
trygghet 
rundt deg

Anerkjenn hverandre

Spør – og lytt

Ta sats



Hvordan du 
kan bygge 
psykologisk 
trygghet 
rundt deg

Anerkjenn hverandre

Spør – og lytt

Gå foran



Jeg vil deg vel



Bård Fyhn

bard.fyhn@nhh.no

https://gruppetenkerne.com


