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Skal prate om hva? 

• Hvem er jeg? 

• Teoretisk grunnlag fra psykologien 

• Fordelene med å gjøre feil 

• Hvorfor vi blir så truet av feil? 

• Hvordan feile rett 

 



Hvem er jeg 

• Gaute (45) 

• Gift. 3 sønner. Bor på Oppegård. 

• Grunnla Funcom i 1993 m/4 andre. 

– Motvillig Gründer. Men heldigvis dårlig på 

egne begrensninger. 

– Regissert «Age of Conan», «Anarchy 

Online», «Pocahontas» mm. 

– Sluttet i 2008.  

• Jobber som Psykologspesialist i Mysen 



Teoretisk grunnlag 

• Det meste vi gjør,  

handler om å overleve 

 

 

 

 

 

• Tanken er der for  

å lage «historier» 

 

 

• Hjernen er et samfunn 

Samfunnet en «hjerne» 

 



Fordelene ved å gå på snørra 



Lærende fordeler 

• Du selv kan lære av det 

– Tapsaversjon 4 ganger så motiverende som 

suksess. (for motiverende?)  

– Empatien setter begrensninger for hva vi kan 

lære fra teorien 

– Du lærer av tap best når du opplever kontroll. 

 

• Andre lærer av det 

– Rollelæring fungerer fint fra mennesker vi liker 



Skapende fordeler  

• Å mislykkes (og å tåle det) er kjennetegnet på 

det å være kreativ 

– Å være kreativ er å «jukse» med Darwinismen. Det 

ypperste menneskelige. Det tilpasningsdyktige… 

– Kun kreativ når du er «åpen» for å feile. 

– Redsel lukker frie prosesser, det vet alle 

 

– Du slipper  

oftere unna  

med det  

enn du tror 

 



Sosiale fordeler 

• Du blir elsket 

– Det perfekte beundrer vi (kanskje) bare 

– De som snubler elsker vi  - vi liker dem 

– Sosiale dyr trenger å hjelpes 

– Du kan respekteres som «modig» 

– Du inspirerer andre til å være frie 

 

• Du kan elske andre 

– Får muligheten til å tilgi 

– Får muligheten til å hjelpe – svært vitaliserende 

– Å hjelpe binder gruppen sammen mer enn å lykkes 



Hvorfor velger da ikke flere å 

være 
 

• Smarte, inspirerende, kreative og modige? 

 

 

    men heller… 

 

 

• Innsnevrede, oppdragende, engstelige og 

unnvikende? 

 



Trussel 



Fordi vi blir truet… 

• Og trusselen er det ikke mennesket, apen 

eller pattedyret som håndterer 

 

• Det er «firfisla» 

 

 



Hjernen en «brokkoli» 

• Midten av hjernen «gammel» 

• Ytterst «moderne» og mest unikt 

menneskelig. 

• Eldre deler har 

«avknapp» 



Og det er en god grunn til det… 

• Dette er den måten arten har best overlevd på. 

 

• Darwin forklarer at det ikke er bra for artens overlevelse 

å tenke og å analysere (selv om det er best på lang sikt) 

 

• Det går så sakte, alt for sakte.  

 

• Bedre å la de gamle, «multicore» – «bredbånds» delene 

gjøre det de alltid har gjort 

 

• Skriket fra urdypet er aldri planlagt… 



Hjernen tenker – så er vi 

• Hjelpeløse flokkdyr i et uendelig farlig 

univers.  

 

 

 

 

 

• Vi reagerer svært sterkt på  

manglende regulering 



Og det føles farligere i dag enn 

noen sinne før… 
• Samfunnet viser «vinn eller forsvinn» på 

alle nivåer – i større grad enn noen sinne 
 

– jo fortere ting går,  

– jo mer gjennomsiktig det er,  

– jo mer «hitdrevet» og konkurransedrevet det er,  

– jo mer eksistensielt ting oppleves,  

– jo mer vi faktisk kan kontrollere… (dilemma!) 

 

 

• Alle feil blir en trussel mot eksistensen… 



Dette påvirker også andres syn 

på sjansetaking… 
• Jo mer press vi er under,  

– …. jo mer misliker vi feil og krever at alt er perfekt og at alle er 

enige. 

– … jo mer foraktes den som gjør feil 

– … jo mer må vi være like, gå i takt og kreve «lojalitet». 

– … jo mer faller vi inn i helsevesenets dilemma… 

 

• «Gruppetenking»  

den ultimate antifeil  

vaksinen?  

 

• Igjen trolig ropet fra  

overlevelsen som styrer? 



Mennesker fra Norden føler 

faren mer enn alle andre? 
• «The Nordic Personality» - tradisjonelt – 

en engstelig og litt forsiktig person.  



Hvor farlig er alt? 

• Finnes ikke noe tryggere, bedre, mer 

velorganisert samfunn å feile i 

 

   noen sinne 

 

i menneskehetens 

 

  historie 



Jo tryggere det er, jo farligere 

føles det! 
• Trygghetstyrraniet? Kontrolltyraniet? 

 

• Unntatt for eggstokkene? 

 

– 13% av menn fra 1950 dør barnløse… (10% kvinner) 

– 25% av menn fra 1970 dør barnløse… (10% kvinner) 

 

• Det er de forsiktige, nevrotiske som forsvinner… 

 

• Thorvald Stoltenberg: «Jeg liker unnvikende 

mennesker» 



Oppsummering 

 

• Jo mer press vi er under, jo mindre villige 

blir vi til å ta sjanser. 

 

• Jo mer trenger vi å trenger vi å bevisst 

bryte med kroppslige signaler 

 

• Samtidig er det forskjell på hva du gjør…  

– Fra spill til suicid… 



Kunsten å snuble 



Kunsten å snuble 1 
• Leder, led. Start med å «innrømme» egne feil og 

mangler. «Selektiv selvavsløring». 

• a 

• Sett en faktisk økonomisk verdi på det å forsøke, ikke 

bare å lykkes.  (men gi også innovasjonen en verdi). 

Holdninger er ikke nok – det er penga som rår… 

 

• Sett faktisk verdi på læringen – ikke bare resultatet. Gi 

folk ansvar for selv å rydde opp og å lære opp andre og 

å støtte dem 

 

• Jo farligere noe er, jo mer følelsesmessig glad i feil må vi 

være. 



Kunsten å snuble 2 

• Unngå tanken at vi har et verden hvor alle 

ting kan kontrolleres – aksepter det 

uunngåelige – len deg mot det vonde… 

 

• Sett det man gjør i en større ramme – 

verden og livet mye mer enn her og nå. 

 

• Vær for all del paranoid og engstelig, men 

skru det av og på. Gjør det til en øvelse, 

en rolle, ikke en livsstil. Vær bevisst. 

 

 



Kunsten å snuble 3 

• Forsøk å gjøre én ting av gangen.  

 

• Demokratiet er smittsomt, men vi er ikke 

alle på gjenvalg. Alt er ikke feilskjær.  

 

• Å være redd er bra og deilig. Kos deg med 

at du er sunn. Skill mellom farlig og farlig. 

 

 



Kunsten å snuble 4 

• Forsøk å la ømhet og respekt være 

antitesen til egoisme – ikke frykt og sinne.  

 

• Øv på det! Skru på lekesystemet. 

 

• Vi er ikke alle  

fotballtrenere 

 

 

 



Takk for meg 


