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Program 

• Psykologisk tryghed – hvad taler vi om? 

• Hvorfor er psykologisk tryghed vigtig på 
arbejdspladsen? 

• Hvad kan forhindre psykologisk tryghed i 
arbejdsfællesskaber? 

• Case: Zentropa 

• 5 måder at skabe psykologisk tryghed 

• Spørgsmål 
• Fælles refleksion 



Psykologisk tryghed –
hvad taler vi om? 



Psykologisk
tryghed
Troen på at man ikke bliver
ydmyget, straffet eller gjort til
grin, hvis man taler om: 

• Fejl
• Tvivl
• Spørgsmål
• Uenighed
• Ideer

(Amy Edmondson, 1999)



Amy C. Edmonson.

• Professor for Leadership and 
Management ved Harvard 
Business School.  

• Forsker i sammenhængen 
mellem  psykologisk tryghed 
trivsel, teamsamarbehde og 
innovation. 



Hvorfor er psykologisk
tryghed godt? 



Risikofaktorer og beskyttende faktorer

Risikofaktorer

• Uklare krav
• Stor

arbejdsmængde/tidspres
• Høje følelsesmæssige krav
• Vold, trusler, krænkende

adfærd
• Jobusikkerhed
• (Virtuelle samværsformer) 

Beskyttende faktorer

• Indflydelse/ 
kontrol/retfærdighed/tillid

• Samarbejde
• Social støtte
• Klare rammer & mål
• Meningsfuldhed
• Psykologisk tryghed



Uretfærdighed
+ psykologisk utryghed

Stress
Krænkende adfærd

Mobning 
Sygemeldinger



Der er flere 
grunde til, 
hvorfor 
psykologisk 
tryghed bør 
prioriteres.

1. Påvirker læringsadfærd, hvilket igen 
påvirker team performance (Edmondson, 
1999).

2. Giver plads til (moderat) risikotagning, at 
sige sin mening, kreativitet og mod til at 
stikke hovedet frem (Delizonna, 2017).

3. Frigiver energi, da man ikke længere 
bruger mentale ressourcer på at håndtere 
indtryk og undgå fejl.



Psykologisk tryghed 
i praksis…

Jeg tør sige min mening. 

Jeg tør undre mig og 
stille kritiske spørgsmål. 

Jeg tør være ansvarlig og 
sige fra.

At skabe en psykologisk tryghedskultur er ikke 
kun ledelsens ansvar, men et kollektivt ansvar 
på arbejdspladsen.



Test dig selv på 
psykologisk tryghed 

Vurder på en skala fra 1 til 10, hvor enig eller uenig, 
du er i følgende syv udsagn (1 = meget uenig, 10 = 
meget enig).

1. Når nogen laver en fejl hos os, så bruges det ikke 
imod dem.

2. Vi har let ved at løse og håndtere problemer i 
fællesskab.

3. Vi afviser ikke andre, fordi de er forskellige fra os.
4. Vi værdsætter og respekterer, når nogen prøver at 

gøre noget på en ny måde.
5. Det er let for mig at bede om hjælp.
6. Ingen vil bevidst handle på en måde som 

undergraver min indsats.
7. Mine unikke evner og talenter værdsættes og 

udnyttes.

(Kilde: Mille Mortensen på baggrund af Amy 
Edmondson)



Hvad kan forhindre
psykologisk tryghed

i arbejdsfællesskaber? 



Frygten for…

• At miste vigtige relationer.

• At bryde kulturens normer.

• Negative konsekvenser. 



MAGT

Vi er villige til at gå meget 
længere, end vi egentlig 
vil, hvis en autoritet 
fortæller os, at vi skal.

MILGRAM, 1961; 1963



SOCIAL  EKSKLUSIONSANGST
TAJFEL & TURNER, 1986



BYSTANDER
-EFFEKTEN 
Mennesker i flok kan være 
vidner til både overgreb og 
ulykker uden at gribe ind.

DARLEY & LATANÉ, 1968



At skabe psykologisk 
tryghed er svært! 

• At stille et (kritisk) spørgsmål, give 
input, efterspørge feedback, 
rapportere et problem eller komme 
med et forslag kan gøre, at vi risikerer 
at fremstå uvidende, inkompetente, 
forstyrrende eller negative foran 
andre. 

• Dette kan føre til forlegenhed, 
afvisning eller straf og opfattes derfor 
som potentielt utrygt.



5 gråzoner 1. Magt(misbrug), hierarki & position.

2. Jargon & humor (kultur & tone).

3. Laissez faire ledelse - manglende 
ansvarstagen.

4. Uklare rammer for arbejdet 
(rollefordeling & konflikter).

5. Når det private og professionelle 
smelter sammen.



CASE: ZENTROPA 



Risikofaktorer i 
branchen
Et konkurrencepræget miljø med stor jobusikkerhed og mange 
freelanceansættelser.

Magthieraki & nepotisme: “Hvordan får man arbejde? Man skal 
holde sig gode venner med alle i branchen.” 

Konstant sammenblanding af professionelle og private events: 
“Møder i privat regi, hvor der står rødvin på bordet.” 

“Er det en jobsamtale eller en date? Hvad sker der, hvis jeg 
afviser?”

En kysse-kramme-kultur der nemt kan føre til uønskede 
situationer.

Bøssevitser og ‘din homo’ som jargon.

Kunst der sættes før mennesket: “Jeg sagde fra, og de sagde, at 
jeg ødelagde deres energi.” 

GRÅZONER I DEN DANSKE FILM- OG SCENEKUNSTBRANCHE, Producentforeningen 2018  



Zentropa: 
Klask i 
numsen som 
belønning 
eller straf

• Filmselskabet har været kendt for sin alternative 
ledelsesstil, der blandt andet har betydet, at de 
unge på Zentropas såkaldte ‘småtteuddannelse’ 
skal straffes med fysisk arbejde på Zentropa-stifter
Peter Aalbæk Jensens farm i Herfølge - eller smæk.

• ”Hvis stemningen er til det, skal man læne sig ind
over et bord og stikke numsen i vejret. Det kan godt
gøre ondt, hvis Peter Aalbæk er i drillehumør. Det 
føles grænseoverskridende i begyndelsen, men de 
fleste vænner sig til det med tiden. Og til sidst, når
man har arbejdet på Zentropa i nogen tid, fortæller
man sine nye kolleger, at det er helt normalt” (Citat: 
Tidligere ‘småtte’) 



»Det skal ikke være en kultur på Zentropa at give eller 
modtage klask som belønning eller straf, uanset om det for 
alle parter opleves som sjovt. Virksomhedskulturen på 
Zentropa skal også fremover være farverig og alternativ, men 
vi ønsker ikke at krænke nogen og vil gennem dialog med alle 
ansatte opfordre til en åbenhed om egne og andres grænser 
og behov, så vi sammen kan skabe en rummelig 
arbejdsplads«.

(Berlingske, d. 10. november 2017) 



Hvad endte
det med?

• Suspendering af leder.

• Fælles dialogmøder der tilskyndede til
åbenhed om grænser.

• Nultolerancepolitik. 

• Kollegastøtteordning. 



5 måder at skabe 
psykologisk tryghed -
ledelsesadfærd

1. Vær modig nok til at 
være sårbar og 
fejlbarlig.

2. Vær nysgerrig og 
ydmyg.

3. Reagér produktivt, og 
tilgiv fejl.

4. Bed om og giv 
feedback.

5. Vær åben for 
spørgsmål, tvivl og 
dårlige nyheder. 



5 måder at skabe psykologisk 
tryghed - strukturer
• Sæt scenen. Vær åben og tydelig om de mange udfordringer, 

der ligger forude. 

• Turtagning i samtale. Hvis kun én person eller en mindre 
gruppe taler hele tiden, vil den kollektive intelligens falde

• Feedback-sessioner og at give medarbejdere en stemme. Skab 
kanaler for medarbejdere, så de kan kommunikere opad i 
organisationen.

• Empatitræning – storytelling. Del historier for at øge niveauet 
af interpersonel empati.

• Lav prototyper, test og evaluér. Arbejd med prototyper på den 
type adfærd, som I gerne ser sig selv og andre praktisere.



Spørgsmål?



EMAIL: KONTAKT@DITTEDARKO.DK
WEB: DITTEDARKO.DK
LINKEDIN: DITTE DARKO 

mailto:Kontakt@dittedarko.dk


Øvelse: 
Hvordan kan HR-funktionen bidrage til etableringen 
af psykologisk tryghed på arbejdspladsen? 

Diskuter i grupper: 

• Hvad er et trygt arbejdsrum for dig? Og hvor stor er den psykologiske 
tryghed på din arbejdsplads?

• Hvad oplever du, er den/de største forhindringer for et trygt 
arbejdsrum?

• Hvordan kan HR-funktionen bidrage til etableringen af psykologisk 
tryghed på arbejdspladsen fremadrettet? 


