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HVER OG ÉN AV OSS  
SLITER MED USIKKERHET.

Vi gjør det faktisk hver eneste dag, selv om vi ikke innser 
det. Enda mindre innser vi hvor mye denne usikkerheten 
sluker de organisatoriske kulturene våre. Men hvis vi kan 
hjelpe andre med å sette pris på særegenhetene sine, og 
hvis vi kan hjelpe dem videreføre den samme godviljen til 
kollegene sine, kan vi kultivere et botemiddel: en kultur skapt 
av tillit. Heldigvis kan organisasjoner skape opplevelser som 
får denne tilliten til å blomstre, på en pålitelig måte. Denne 
e-boken vil utforske en tidstestet metode for nettopp dette: 
personlighetsbaserte vurderinger.



Tenk på alle de dårlige vanene som sluker 

virksomhetens kultur, litt etter litt. Bare tenk på 

det. Vi har sladder, territorial oppførsel, klikker, 

likegyldighet, forsvarsmekanismer, skjuling av 

feiltakelser, motsettelse mot forandringer, frykt 

for risiko, passiv-aggressiv kommunikasjon, 

unngåelse av tilbakemeldinger, tilbakeholdelse 

av informasjon, falsk enighet, indirekte veto. 

Dette er selvsagt bare et lite utvalg av gledene 

arbeidsplassen har å by på. Men hvis du ser 

på listen, hva er det som står bak denne flotte 

samlingen av dysfunksjoner? Sannsynligvis mye, 

men det er én grunnleggende årsak bak alle: 

menneskelig usikkerhet.

Ikke bare forbigående dårlig selvtillit, men den 

fundamentale konflikten hver og én av oss har slitt 

med siden vi først fikk en fornemmelse av oss selv, 

kjernespørsmålet som i bunn og grunn tar formen 

«Er jeg et godt, verdifullt menneske?» Det er et 

spørsmål jeg har hjulpet utallige kunder gjennom 

som psykolog, men frykten det skaper har like mye 

betydning for mitt arbeid som bedriftspsykolog. 

Det er faktisk en så åpen frykt at vi vanligvis 

skyver den langt unna bevisstheten. Det er rett 

og slett for mye å takle fra dag til dag. Hvis 

vi stilles spørsmålet direkte, avgir vi svaret vi 

har fått inngravert i hodet siden barndommen: 

«Selvsagt vet jeg at jeg er et godt menneske!» 

Et hvilket som helst annet svar betyr at vi har 

dårlig selvtillit, og det er et uakseptabelt tegn på 

svakhet — om ikke annet er det et symptom på 

at vi har mislyktes i å oppnå de grunnleggende 

utviklingsmilepælene samfunnet forventer av 

oss. «Svak» og «mislykket» er nøkkelordene her.
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Denne mentaliteten, utbredt og oppfordret 

til som den er, er så overfladisk og fjern at 

man nesten skulle tro den ble funnet opp av 

et romvesen — som aldri faktisk har opplevd 

livet til et menneske. På den annen side har 

vi bekymringen over vår fundamentale verdi 

og godhet, og den forsvinner aldri. Foruten 

bekymringen for fysisk trygghet, er det ingenting 

vi bekymrer oss mer for av instinkt. Usikkerhet er 

en del av det å være menneske, i så stor grad at 

du sannsynligvis har en annen, mye mer alvorlig 

tilstand hvis du ikke har usikkerheter som surrer 

rundt i hodet. 

Likevel later vi som usikkerhet er noe vi har 

vokst fra, noe fra barndommen, når vi er på 

jobb. Når vi først nevner det, anses det som en 

personlighetsfeil. Vi behandler usikkerhet som 

en fornærmelse eller som en måte å avfeie noen 

på. «Åh, han oppfører seg bare slik fordi han 

er usikker.» 

Usikkerhet avfeies som svakhet, og det beste 

ordet jeg kan komme på for å beskrive denne 

holdningen på, er ondsinnet — fordi det fører til at 

vi later som om usikkerhet ikke er der. Som om 

det ikke burde være der. Vi snakker ikke om det. 

Vi anerkjenner det ikke.

Men finnes det én eneste person du kjenner 

som ikke har betydelige usikkerheter? Hvis du 

sa ja, kjenner du dem nok ikke så godt likevel. 

Usikkerhet er ikke rester av barndommen som 

vi ikke hadde styrke til å takle når vi burde gjort 

det. Det er en kamp for selv de mest lærde 

blant oss. Jeg husker for eksempel da jeg 

utviklet et program om konflikt sammen med 

teamet mitt, der vi intervjuet en rekke ekstremt 
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vellykkede, sofistikerte profesjonelle mennesker 

om deres erfaringer med temaet. Vi var spesielt 

interesserte i deres interne monologer når de 

sto midt i en krangel. Fra første intervju ble det 

umiddelbart klart at den egentlige kampen var 

mot disse grunnleggende usikkerhetene. De 

beskrev alle en intern kamp mellom fornuft (det 

den modne, sunne delen av dem visste var sant) 

og usikkerhet (den lille stemmen inne i dem 

som satte spørsmålstegn ved verdien deres og 

drev dem til å forsvare den, koste hva det koste 

ville, uansett hvor destruktivt det var på lang 

sikt). Og dette var selvbevisste mennesker — 

mennesker som har tilbragt tiår med å reflektere 

over sine egne motiver og jobbet hardt med å 

være bevisste på de ubevisste kreftene som var 

til hinder for utviklingen deres. 

Men dette er bare et personlig problem, ikke 

sant? Det påvirker ikke (eller burde i alle fall ikke 

påvirke) hvordan du gjør jobben din. Du må jobbe 

deg gjennom emosjonell bagasje på fritiden. 

Skaff deg en psykolog, eller i alle fall en katt eller 

en Rubiks Kube, hvis du ikke har råd til psykolog. 

Men nei — usikkerhet har alt å si for hvordan vi 

gjør jobben vår. Med mindre arbeidsplassen din 

er en rekke harddisker på jakt etter bitcoins, er 

den sannsynligvis full av mennesker. Og disse 

menneskene tar med seg personlige problemer 

på jobb hver dag. De tar ikke bare med seg 

nåværende problemer — mor med demens, 

hyperkritisk ektefelle, problemer med tenåringen 

— de tar med seg en livstid av kritiske erfaringer 

(f.eks. oppvekst med en emosjonelt fjern far, 

offer for et rykte hos den første jobben etter 

skolegangen, ikke vurdert til en forfremmelse 

de alltid visste de ikke var god nok for). Både 

erfaringene våre og genene våre har programmert 

oss til av vane å bekymre oss for vår plass 

i verden.

Det usynlige sluket i virksomhetens kultur. 5



Det usynlige sluket i virksomhetens kultur. 6

USIKKERHET OG KULTURENS NEDBRYTNING
En stor del av den verdenen er arbeidsplassen. 

Så når noen trenger seg inn i vårt unike bidrag 

til organisasjonen, passer vi på at de ikke får 

tilgang til visse typer informasjon (territorial 

oppførsel). Når noen slenger fra seg en 

sarkastisk kommentar som får oss til å tro at 

de ikke verdsetter det vi gjør, henger vi dem ut 

til en kollega (dvs. sladder). Når vi bekymrer 

oss for å bli sett på som vanskelige hvis vi 

ikke er enig i teamets avgjørelse, holder vi 

kjeft (dvs. falsk enighet). Litt etter litt etser 

disse handlingene sakte, som regel umerkelig, 

bort tannhjulene i organisasjonens kultur — 

et konstant sluk for effektivitet, kommunikasjon, 

åpenhet, engasjement, kreativitet og objektiv 

beslutningstaking. Og alt dette samler seg 
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selvsagt opp i sluttresultatet, selv om denne 

oppsamlingen går så sakte at den sniker seg 

under radaren. Når folk for eksempel ikke 

deler informasjon, spør om hjelp eller sier 

fra om problemer på møter, går det utover 

beslutninger ... og sluttresultatet. Når noen 

føler at de konstant dømmes eller settes 

spørsmålstegn ved eller marginaliseres, går 

det utover ansiennitet ... og sluttresultatet. 

Når noen ikke tør å snakke ut om en idé eller 

ta en risiko eller utfordre en dårlig løsning, går 

det utover innovasjon ... og sluttresultatet. 

Små, subtile atferder som til sammen får 

stor innvirkning.

De etsende effektene av uhåndtert usikkerhet 

er imidlertid så normale og så overbevisende 

at de nesten ikke merkes. En fisk er ikke klar 

over at den lever i vann. På samme måte 

håndterer vi vår egen og andres usikkerhet på 

en ukentlig, om ikke daglig, basis, i de fleste 

tilfeller uten å legge merke til det. Vi vurderer 

hvem som ikke kan bli utelatt fra et møte fordi 

de kanskje blir fornærmet. Vi gjør om på en 

kollegas arbeid i stedet for å gi dem ærlig 

tilbakemelding. Vi inkluderer et utropstegn i en 

e-post, slik at tonen virker mer vennlig. Vi gjør om 

på rekkefølgen i gruppe-e-posten, slik at visse 

personer ikke skal føle seg som en ettertanke.



Det usynlige sluket i virksomhetens kultur. 8

Når du forbereder deg på å bli en del av 

arbeidsstyrken, er det ingen som forteller deg 

nøyaktig hvor mye av livet ditt som brukes på å 

håndtere usikkerhet og dets konsekvenser. Hvis 

du skal bli arkitekt, forteller de deg om typen 

oppgaver du skal utføre. Hvis du søker om å bli 

takseringsmann, gir de deg en fornemmelse av 

hvordan hverdagen din vil bli. Men det er ingen 

som trekker deg til siden og sier «Hør her, en del 

av dagen din, stort sett hver dag, kommer til å 

handle om å håndtere din og andres usikkerhet. 

Og jo mer du jobber med mennesker, dess større 

del av livet ditt blir det. Det blir faktisk så vanlig 

at du ikke enser det.» 

De fleste moderne ledere vet at mellommen

neskelige (og personlige) faktorer påvirker 

organisasjonens suksess betydelig. For hver 

ny generasjon med direktører anerkjennes 

menneskeligheten i arbeidsstyrken mer og 

mer — sammen med behovet for å være obs på 

denne variabelen. Selv om de ikke har styr på 

hvor holdningen deres kommer fra, har de fleste 

sjefer utviklet seg betydelig fra fortidens klare, 

upersonlige fokus på å optimere arbeidsflyten 

i industrien. Det er genuine forsøk på å sikre 

en bærekraftig balanse mellom jobb og liv. 

Teamlunsjer og arrangementer anerkjenner de 

ansattes grunnleggende behov for samhold 

og verdsettelse. Hvis du jobber for et moderne 

IT-selskap, får du kanskje et bordtennisbord 

og en trampoline på kontoret. Dette er jo flott, 

men de dyptliggende menneskelige problemene 

som hugger inn i kulturene våre, er selvsagt 

komplekse og rotete. Og fordi de er rotete (og 

kanskje fordi de anses som barnslige), ignoreres 

de. Vi ignorerer et problem som er så åpenbart 

og utbredt at det i enhver annen sammenheng 

hadde blitt ansett som forsømmelig.
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Hvis du har en bil – uansett om du er som meg 

og antar at biler delvis kjører på magi – vet du 

sannsynligvis i alle fall at oljen etter hvert blir 

gammel og at det vil føre til redusert effektivitet 

og kanskje motorstopp hvis du ikke gjør noe 

med det. Det er det samme med mennesker: hvis 

du har mennesker som jobber i virksomheten, 

vil usikkerhet bringe redusert effektivitet inn 

i organisasjonen, kanskje til og med forgifte 

den. Det kommer til å stikke kjepper i hjulene i 

betydelig grad. Forskjellen er at vi anerkjenner 

at gammel motorolje er et reelt problem som 

må tas hånd om regelmessig. Ingen mener at 

det er en god idé, eller et alternativ, å late som 

oljeskift ikke er nødvendig. Usikkerheter, på den 

annen side, ignorer vi som enten et ikke-problem, 

et mindre irritasjonsmoment eller en naturlig 

tilstand vi må navigere rundt.

Men vi kan gjøre noe med det. Vi kan oppfordre 

til tillit. Altså, vi kan gjøre tiltak for å betraktelig 

øke tillitsnivået i kulturene våre.

Patrick Lencionis The Five Dysfunctions of a 

Team har ligget på Amazons bestselgerliste i 

mer enn 15 år. Tillit er grunnlaget i modellen hans 

for å bygge sammensveisede, velfungerende 

team. Det finnes flere måter å gjøre dette på, 

men han og teamet hans har i flere tiår brukt 

metoden med intens gruppediskusjon rundt 

resultater av personlighetstester. Han skriver:

«Noen av de mest effektive og langvarige 

verktøyene for å opparbeide tillit i et team, er 

profiler av teammedlemmenes atferdsmessige 

preferanser og personlighetsstiler. Disse 

verktøyene hjelper til med å bryte ned barrierer 

ved å la mennesker forstå hverandre bedre og ha 

mer empati overfor hverandre.» 

Jeg har arbeidet mye med et slikt verktøy, DiSC®, 

i 15 år, og jeg vil gjerne bruke litt tid på å forklare 

nøyaktig hvorfor denne personlighetsdrevne 

tilnærmingen til å opparbeide tillit er så effektiv 

mot de konstante usikkerhetene som etser bort 

kulturer og gnisten deres sakte men sikkert hvis 

de ikke håndteres riktig. 

DET HANDLER OM TILLIT



Dominans
• Direkte
• Bestemt
• Viljesterk
• Kraftfull
• Resultatorientert

OVERSIKT OVER DiSC®-MODELLEN

Kvalitetssøkende
• Analytisk
• Reservert
• Detaljorientert
• Privat
• Systematisk

Innflytelse
• Utadvendt
• Entusiastisk
• Optimistisk
• Lystig
• Livlig

Stødighet
• Avbalansert
• Imøtekommende
• Tålmodig
• Ydmyk
• Taktfull
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Her er Everything DiSC®-modellen kort fortalt, 

for sammenhengens skyld. Den beskriver to 

grunnleggende dimensjoner i menneskets 

natur. Først og fremst er noen mer driftige 

og frittalende, mens andre er varsomme og 

reflekterende. På den annen side er noen mer 

spørrende og skeptiske, mens andre er mer 

aksepterende og varme.

PERSONLIGHETSBASERTE ØVELSESOPPLEVELSER SOM 
OPPARBEIDER TILLIT

Når du kombinerer disse to dimensjonene, får du fire kvadranter: 

D (dominans), i (innflytelse), S (stødighet) og C (kvalitetssøkende)

VERTIKAL DIMENSJON:
VARSOM – DRISTIG

HORISONTAL DIMENSJON:
SPØRRENDE – AKSEPTERENDE

Driftig og 
frittalende

Aktiv, selvhevdende, 
dynamisk, dristig

Varsom og 
reflekterende

Moderat pågående, rolig, 
metodisk, tankefull

Spørrende 
og skeptisk

Logisk orientert, 
objektiv, reservert, 

utfordrende

Aksepterende 
og varm

Personfokusert, 
medfølende, 
mottakelig, 
omgjengelig
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Når en person gjennomfører en 15-minutters 

vurdering, får de en rapport som beskriver 

hvor på treet de havner i DiSC®-modellen og 

hvilken betydning dette har for jobben deres 

og relasjonene deres. Prosessen kan selvsagt 

avsluttes her. Personen leser rapporten sin 

og tenker: «Dette er skremmende ... har 

disse menneskene fulgt etter meg rundt 

omkring?» De får en bedre forståelse av seg 

selv og et greit rammeverk for å organisere 

mellommenneskelige relasjoner. Jeg har 

imidlertid erfart at denne personen sannsynligvis 

kun tar til seg en brøkdel av det et slikt verktøy 

kan tilby. Verdiene som ligger i en slik profil, 

utnyttes ikke fullt ut før en person opplever 

resultatene sine i en klasseromssituasjon.

Hvorfor er klasserommet så viktig? La meg 

sammenligne det med en annen prosess som 

har som mål å inspirere til endringer hos et 

individ – terapi. En klassisk tilnærming til terapi 

innebærer å skape det vi kaller en forbedrende 

emosjonell opplevelse. Det vil si at å legge fra 

seg en emosjonell lærdom er nesten umulig å 

klare med kun refleksjon og innsikt. Dermed er 

det en god strategi å skape et sunt miljø med 

psykologen, slik at den andre personen kan 

være sårbar. I stedet for den negative responsen 

personen forventer på et emosjonelt nivå, får 

personen en positiv opplevelse. Ved å gjenta 

dette om og om igjen endrer den emosjonelle 

hjernen reglene den har oppfattet i verden, dvs. 

reglene som styrer relasjoner. Dermed kan vi 

utvikle oss. 

Opplevelsen personen har i klasserommet, er en 

mindre intens versjon av denne prosessen. Det 

er absolutt ikke det samme som terapi, men det 

skaper en situasjon der man kan lære (ikke bare 

intellektuelt, men også emosjonelt) at det er greit 

å være sårbar rundt menneskene man jobber 

sammen med. 

Se for eksempel for deg en veldig privat, 

analytisk databaseadministrator. I denne økten 

får hun sjansen til å dele måtene hun tror hun 

blir misforstått på, med kollegene sine – at det 

er forskjell på å være reservert og kald, at hun 

liker å bli invitert til lunsj selv om hun ikke tar 

initiativet, at den saklige tonen ikke betyr at hun 

tror hun vet best. Ikke bare får hun muligheten 

til å uttrykke seg, hun får også se at andre lytter 

til og bearbeider det hun sier om de tingene 

vi sjelden får muligheter til å snakke om i 

hverdagens arbeid. Det er også like verdifullt 

å lytte til hva andre sier om det de verdsetter 

med bidragene hennes – hun fullfører det hun 

begynner på, man kan stole på at hun har en 

objektiv mening, hun forholder seg rolig i et 

stressende miljø. Ved å høre andre snakke om 

hvordan de verdsetter stilen hennes, innarbeider 

hun budskapet «Her er jeg verdsatt». Ved å 

se andre snakke om problemene de har med 

sine egne stiler, innarbeider hun budskapet 
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«Jeg er ikke den eneste med usikkerheter». 

Ved å oppleve selv hvordan ulike stiler trenger 

hverandre for å lykkes, innarbeider hun 

budskapet «Annerledes betyr ikke dårlig».

Den største verdien i vurderinger som Everything 

DiSC® er ikke at du får en presis beskrivelse av 

personligheten din eller tips om hvordan du kan 

utvikle deg (selv om disse er sterke elementer). 

Magien ligger i innsikten og «aha»-øyeblikkene 

som oppstår i klasserommet og føres videre til 

jobbsituasjonen. 

Consumer Insights-avdelingen hos Wiley, 

utgiveren av Everything DiSC, legger stor vekt 

på forskning om deltakeropplevelsen, både 

kvantitativt og kvalitativt. Når vi spør folk i 

etterkant: «Hva var det mest verdifulle du fikk ut 

av opplæringen?», beskriver de et fundamentalt 

skifte i måten de ser kollegene sine på. De ser 

hverandre som tredimensjonale mennesker med 

forståelige mangler og særheter – mangler og 

særheter som til tider påvirket måten de jobbet 

på. Mangler og særheter de nå kan akseptere 

på et dypere nivå, delvis fordi de vet at de får 

samme behandling tilbake. 

Disse opplevelsene skaper rom der folk kan være 

sårbare overfor hverandre. For noen kan dette 

være første gang de har hatt et slikt rom i sitt 

voksne arbeidsliv. For enkelte kan det til og med 

være første gang de har tilgang til et slikt frirom 

noensinne. Her kan mennesker utvikle seg, ikke 

bare intellektuelt og kognitivt, men også ved å 

være i kontakt med instinktene – skape et miljø 
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der den indre stemmen sier: «Kanskje det er greit 

at jeg ikke er perfekt blant disse menneskene.» 

Kanskje alt tullet om at kritikk bare er 

tilbakemelding, var mer enn bare en klisjé. 

Kanskje de ikke bare overlever tilbakemeldingen, 

men er gladere til for den. Kanskje manglene 

deres ikke definerer dem som person. Kanskje de 

kan begynne å gi slipp på noen av usikkerhetene 

rundt disse menneskene, og om ikke «gi slipp 

på» dem, i alle fall løsne grepet litt.

Ved å gjøre dette frigjør vi sakte enorme mengder 

energi i arbeidsstyrken. Og engasjement. 

Og potensiale. Ressurser som tidligere lå 

begravd i lag på lag med emosjonelt rot.

Disse opplevelsene skjer selvsagt ikke 

automatisk hvis du skyver en gruppe mennesker 

inn i et rom med personlighetsprofilene deres. 

Vi prøver å knytte mennesker sammen på et 

menneskelig nivå, og dette krever variasjon 

og finesse. Det krever noen som kan hjelpe til 

med å lede samtaler, oppfordre folk til å snakke 

ut samt gjenkjenne når personlighetsspråket 

brukes feil. Disse ekspertene kan også hjelpe 

til med å tilpasse klasseromopplevelsen slik 

at den oppfyller behovene i en bestemt kultur. 

Wiley har vært heldige nok gjennom årene til 

å samarbeide med tusenvis av slike coacher, 

konsulenter og instruktører – ikke bare har vi fått 

høre deres innsikt om hva som fungerer best i 

klasserommet, vi har også hatt arrangementer 

sammen som rett og slett kan transformere 

en kultur.

Det finnes imidlertid mer enn én måte å 

håndtere de skjulte, men stadig tilstedeværende 

usikkerhetene som spiser på effektiviteten 

vår når to eller flere mennesker prøver å jobbe 

sammen over lengre tid. Ingen av de tilgjengelige 

løsningene er universale botemidler, og alle 

krever innsats, men det er kanskje akkurat derfor 

de kan føre til konkurransedyktige fordeler for 

organisasjonen. Til syvende og sist skaper team 

og organisasjoner et troverdig miljø (det vil si 

et miljø som er verdig deres tiltro) ved å hjelpe 

individuelle personer – vi oppfordrer disse 

menneskene til å samhandle og engasjere seg 

med hverandre på en mer fullstendig, autentisk 

måte, slik at hjertene, sinnet og talentene deres 

kan bruke energien på noe som er verdt det.
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