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Velkommen 

Stil venligst op på række 
efter hvor lang tid du har 
været i nuværende job

.. lige startet, tættest ved præsentationen!



Jesper Toft
Tina Ilsted Terkelsen

INTERNAL

Psykologisk tryghed 
NOCA

Jesper og Tina

December 2022
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Tina Ilsted Terkelsen
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Oplevelsen i 
dag

• I skal mærke og forstå, hvad psykologisk tryghed er 

• I skal have et nyt blik for diversitet, det er alle steder

• I skal have konkrete ledelsesværktøjer til at håndtere inklusion
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Vi skal synge

Den tyske nationalsang

Syng en sætning hver(solo)

Einigkeit und Recht undFreiheit  Für das 
deutsche Vaterland!

Danach lasst uns alle streben  Brüderlich 
mitHerz und Hand!
Einigkeit und Recht undFreiheit  Sind des 
Glückes Unterpfand;
|: Blüh im Glanze diesesGlückes,
Blühe, deutsches Vaterland.:|
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Autonomi
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Kompetence
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Tilhørsforhold
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Hvad er det vi taler om?

Hvordan ser vi det i
organisationer?

Hvad er god ledelse?
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Tryg i 
situationen

Psykologisk tryghed

Psykologisk tryghed er troen på, at 
gruppen ikke vil afvise, straffe eller 
gøre nogen forlegne for at bidrage 
med ideer, spørgsmål, bekymringer 
eller tale om fejl.

Amy Edmonson
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Status

• Guider os i usikre situationer, hvem skal vi lytte til?

• Er selvforstærkende

• Vi generaliserer og det bliver til stereotyper

• Skabes I situationen, men virker på tværs af situationer

• Bliver til vaner, bias og roller

• Sådan opstår privilegier

• Kan games



Jesper Toft
Tina Ilsted Terkelsen
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Det sker i 
situationen

Øjeblikkelig

Midlertidig

Alle bidrager
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Tal sammen
ved borderne

HVAD TABES?

• Hvad taber vi, hvis medarbejdere
og ledere ikke er trygge?

• Hvad ser I i jeres teams/grupper?
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Hvorfor tryghed?

Fra HBR:
"I en undersøgelse af 62 lægemiddeludviklingshold 
hos seks store medicinalfirmaer, hvis 
sammensætning havde forskellige grader af 
diversitet, overgik de, der var forskellige og 
psykologisk trygge, sammenlignelige forskellige 
teams, der manglede psykologisk tryghed.”

• Teams med høj psykologisk tryghed
• Teams uden høj psykologisk tryghed

Det forvandler 

forskelle til forretning
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Diversitet er et 
kulturspørgsmål

• 4 typer af diversitets 
karakteristikas:

• Interne

• Eksterne

•Organisatorisk

• Verdensbillede /-syn
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Interne
Født ind i, Ikke selv har 

valgt og umulige at 

ændre. 

• Race 
• Etnicitet 
• Alder
• National oprindelse 
• Seksuel orientering
• Kulturel identitet 
• Tildelt sex 
• Kønsidentitet 
• Fysisk formåen 
•Mental evne
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Eksterne
Ikke medfødt og 

mulige at ændre

• Personlige interesser 

• Uddannelse 

• Udseende 

• Borgerskab 

• Religiøse overbevisninger 

• Familiestatus 

• Forholds status 

• Socioøkonomisk status

• Livserfaringer
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Organisatorisk
Diversitets træk tildelt af/ i en organisation

• Arbejdsplads (HQ/ Geografisk) 

• Ledelsesstatus

• Beskæftigelsesstatus

• Anciennitet

• Fagforeningstilhørsforhold
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Verdensbillede /-syn
Vores ”rigtige” 
verdenssyn

• Politisk overbevisning 

•Moralsk kompas 

• Værdier

• Udsigt til livet 

• Vores erkendelsesteori



Jesper Toft
Tina Ilsted Terkelsen
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Tal sammen
ved borderne

• Hvad har vi af forskelligheder og 

hvor ligner vi hinanden?

• Hvad er det gode ved de træk, vi har 
tilfælles?



Jesper Toft
Tina Ilsted Terkelsen
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Tal sammen
ved borderne

• Flip- side: 

•Det der sker nu, er at I etablerer
en gruppe identitet.

•Hvad er fordelene ved det? 
Hvad er ulemperne?



Jesper Toft
Tina Ilsted Terkelsen
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1 Fremelsk mod
2 Bryd status spillet
3 Brug autoritet som leder
4 Rammesæt bidrag 
5 Skab dynamik
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Personligt mod

Den enkeltes oplevelse:

• Hård eller ligefrem tone?

• Vagt eller hensynsfuldt?

• Ekskluderet eller inkluderet?

Mindre eller mere modig



Jesper Toft
Tina Ilsted Terkelsen
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page
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Courage
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Stil ind på same kanal

Fælles fokus

• Udbytter

• Kontekst – let og ikke vigtigt?

• Forventede og påskønnede bidrag

Undgå

• Personlig humor

• Kække kommentarer

• Personlig feedback
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“No fixing, no saving, no advising, 
no setting each other straight.”
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Alle bidrager

• Afdæk hvilke risici der er gode

• Lav en liste

• Definer god modtagelse

•Opstil risici – modtage par

• Fokuser på et af parrene til hvert møde
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Modtagelse
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Løsning og 
problem er det 
samme

Status opstår som en hurtig løsning 
for gruppen – det virker.

Status blokerer for udveksling af 
perspektiver og invitation af nyt –
det er problemet.
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Autoritets
Paradokset

Bruger du din autoritet til andet end 
at bemyndige andre, så tager du 
modet fra dem.

Det føles lidt forkert (kunstigt), det 
skal du rumme.
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Inkluderende
ledelse

Ledelsesmetoder, der er personuafhængige 
og som hjælper inklusion

Fælles fokus
• Outcome
• Kontekst
• Forventede og påskønnede bidrag

Systematik

• Runder

• Think-pair-share

• Rokader i roller



Jesper Toft
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Jeres tur! 1. Tænk på eksempler hvor du som leder er lykkedes med at skabe psykologisk tryghed

2. Gå sammen med en fra den modsatte gruppe  – og tal sammen om jeres erfaringer

3. Find et andet par og dan en ny gruppe. Del det med gruppen og uddyb gerne med spørgsmål og 
kommentarer

Think – pair - share en ledelsesmetode, som er inkluderende
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Think – pair - share
Opsamling
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➢ Hvad er den ene ting, du vil gøre anderledes for at skabe mere psykologisk tryghed

➢ Reflekter, noter ned på et farvet kort, find en eller du ikke har talt med før i dag og 
del det med vedkommende
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Vi er
Erfarne selvstændige konsulenter

Vi hjælper 
Virksomheder og organisationer som Novo 
Nordisk, Ørsted, Gentofte Kommune, 
Københavns Kommune, Fredensborg 
Kommune, HOFOR

Vi har
Build! Leadership sammen for at kunne 
løfte de store udviklingsprogrammer og 
arbejde sammen i hverdagen

Jesper Toft
Jesper@choirofsouls.com

Tina Ilsted Terkelsen
tinailsted@withintent.dk

Henrik Kongsbak
hk@kongsbak.co

mailto:Jesper@choirofsouls.com
mailto:tinailsted@withintent.dk
mailto:hk@kongsbak.co
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