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Tør du fejle?
Psykologisk tryghed i 
arbejdet



Introduktion af mig



En verden i forandring… Er vi gearet til det?
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Effektivitet

Forudsigelighed

Beskriv & Check

Klare kriterier Fejl er tegn på 
inkompetence

MANAGEMENT LOGIK

INNOVATION LOGIK

Usikkerhed

Aktivere og lære

Konkurrerende 
og skiftende 
kriterier

Fejl er nødvendig 
for udvikling



a



Gå på opdagelse

Tør vi 
at nørde
og undre os?







"Derfor har jeg også en åbenhed for de fejl, jeg selv 
begår, men også en åbenhed for de fejl, som mine chefer 
og mine medarbejdere begår. De kan komme til mig og 
vide, at det er okay at indrømme fejl, at snakke om det. 
Det er meningen, at vi skal snakke om det og lære af det. 
Og så skal jeg nok bakke dem op, hvis de laver fejl, og det 
har jeg også gjort”

Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen



Peter Bredsdorff-Larsen
Landstræner Færøernes herrelandshold

’Der er ingen, der står op om morgenen og spiser deres 

havregryn og tænker, nu kører jeg hen i hallen og laver 

nogle fejl på håndboldholdet. Vi kommer for at gøre vores 

aller aller bedste’. 

Det kan ikke være gennemgribende perfekt hver gang, og 

vi bliver nødt til at have et opgør med det perfekte, hvis 

vi vil levne plads til mennesket og den innovative ånd.



Temperaturen på danskerne

Vi kan se en stærk positiv sammenhæng 
mellem trygt at kunne stille spørgsmål og 
så at have et meningsfuldt arbejde, man 
føler glæde ved. 

”
Når du ikke er bange for at begå fejl, så har 
du en højere temperatur på både mening 
og arbejdslyst. ”

Kilde: God Arbejdslyst indeks 8, 2020
Videncenter for God Arbejdslyst



Hvad kendetegner en kultur, 

hvor man kan øve sig og nørde?



Kilde: Videncenter for God Arbejdslyst, 2022



Kilde: Videncenter for God Arbejdslyst, 2022



KULTUR



Hvordan oplever vi medarbejderne?
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Selvtillid

Lav Høj

Høj

Du tier stille og 
byder ikke ind.

Du byder kun ind med 
det, du er sikker på, der 
virker.

Du byder ind og den 
psykologiske tryghed 
hjælper med at overvinde 
den manglende selvtillid.

Du fortæller 
begejstret om dine 

tanker. Psykologisk tryghed og selvtillid

Siemsen, E. et.al, 2009

Tavshedens Kultur



”Nøj, hvor jeg glæder mig til, at mine 
medarbejdere kommer retur, så jeg rent 

faktisk kan tjekke, at de laver noget”
Leder i stor dansk virksomhed



I en kultur med høj psykologisk 
tryghed kan man trygt sige sin 

mening. Uanset om den er 
kritisk eller positiv, uklar eller 

gennemtænkt

”



I en kultur med høj psykologisk 
tryghed, er der rum for at blive 
klogere, du kan stille spørgsmål, 
udfordre beslutninger og FEJLE…

”



For at undgå at virke 
dum, stiller vi ikke 

spørgsmål



For ikke at lyde 
negativ, undlader vi 

at kritisere



For at undgå kritik, 
gør vi som vi plejer



Hvad skal der til, så VI tør?



Du kigger dig over skuldrene…

• Kontrolleret miljø

• Fra A til B

• Nye neurale netværk



Nulfejlskulturen lammer hjernen

Carol S. Dweck, Psykolog, Stanford University

… Ansvar som ledere – der hvor vi 
aktiverer flest forbindelser –
der bliver sat fysiske spor i hjernen



Amy C Edmondsen, Professor, Harvard Business School

• STIL SPØRGSMÅL

• DEL INFORMATION

• SØG HJÆLP

• EKSPERIMENTÉR

• TAL OM FEJL OG BEGÅ FEJL

• FEEDBACK

Lærende organisationer i forandring



Tænk som en videnskabsmand -
Færre faste overbevisninger og 
mere tvivl

giv plads til nysgerrigheden…

”



HVAD BELØNNER VI FOR?



Fire tematikker i psykologisk tryghed

Vilje til at hjælpe

Inklusion & diversitet

Risiko & fejl

Åbne samtaler   

• Hvornår føler du dig hjulpet og støttet i teamet?
• Hvornår føler du dig alene med ansvaret?

• Hvad er norm og hvad er anderledes hos os?
• Hvornår føler du dig som minoritet?
• Hvornår føler du dig alene med ansvaret?

• Hvordan håndterer vi risici i vores kultur?
• Hvordan taler vi om de fejl, vi begår?

• Hvilke udfordringer/problemer er vanskeligst at tale om 
hos jer?

• Hvilke samtaler har I haft, der har skabt bedre forståelse, 
læring og udvikling?

Kilde: inspiration fra The Fearless Organisation Scan
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