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Det handler 

om å bygge 

tillit

Og tillit er 
avhengig av at vi 
klarer å 
samarbeide og 
kommunisere 
godt





God kommunikasjon skaper, foruten 

tillit… 

 Gode relasjoner

 Gode løsninger og avtaler

 Godt samarbeid

 Bedre bunnlinje



Great Place to Work

De beste arbeidsplassene slår 

markedet med to til tre 

prosent per år når man har 

fulgt dem over en periode på 

26 år.

Professor Alex Edmans, 

London Business School







Forskning på kommunikasjon og 

samspill – John Gottman

 Turning towards, turning away or 

turning against

 Slike kommunikasjonsmønstre har 

enorm betydning for hvordan 

relasjonen utvikler seg

 Kan blant annet forutsi med over 

90 prosent sikkerhet om et 

parforhold ender i et brudd eller 

ikke





Nobelprisvinner Daniel Kahneman

 Vi har to ulike kognitive 

system:

 Et raskt, intuitivt og 

emosjonelt system for 

hverdagsoppgaver

 Et langsomt og logisk 

system basert på refleksjon 

og analyse





Vi har også en tendens til å 

beskytter oss selv 



Og vi overvurderer våre evner og 

ferdigheter

Vi tror for eksempel at vi er mer 
intelligente, hyggeligere og 
penere enn gjennomsnittet. Og 
dessuten bedre bilfører…

Og en bedre venn, kollega, 

ektefelle og seksualpartner, etc., etc.



Og ikke minst; vi tror vår virkelighet 

er den eneste rette



Vi er også 

forskjellige av 

natur…

Ulike personligheter kan 

skape barrierer for 

kommunikasjonen





Vi har ulikt kjønn…





Vi har ulike 

erfaringer…



Og ulike roller og 

posisjoner…





Mentalisering

Implisitt og eksplisitt

å fortolke egne og

andres handlinger som

meningsfulle ytringer

av indre liv, eksempelvis

behov, ønsker, følelser og

fornuft.

(Fonagy et al, 2001)



Mentaliseringsevnen har sine begrensninger





Vi trenger å 

akseptere at vi 

selv er med på 

å skape vår 

virkelighet



Det innebærer…

 Åpenhet for andres syn

 Aksept for at ting er komplekse 

og motsetningsfulle

 En spørrende og undrende 

tilnærming

 Begrunnete argumenter

 At man er tydelig på sine 

premisser

 At man søker å oppnå felles 

forståelse eller konstruktive 

kompromisser




