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Til George

Hans nysgerrighed og passion gør ham til en stor forsker og leder  

– som ved alt om, at frygt er kreativitetens fjende.
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11

Hvilket hospital vil du helst indlægges på? I det tætpakkede lokale 

fyldt med topledere stiller Amy Edmondson det spørgsmål, der fik 

hende selv på sporet af den overraskende vigtighed af emnet for hen-

des forskning: psykologisk tryghed. 

 Lederne er deltagere på AVT Business Schools MBA-program, hvor 

Amy Edmondson er gæsteprofessor. Jeg har fået lov til at sidde med 

og skal interviewe hende efterfølgende. 

 Lederne får casen med de indrapporterede fejl fra en række hospi-

talsafdelinger for at se bag tallene og gætte på, hvor dødeligheden er 

lavest. Folk taler sammen. Færre fejl plejer at være bedst i en verden, 

hvor måltal, KPI’er og præstationskrav sætter dagordenen. Der er 

bare ét problem: Da Edmondson i sin tid lavede sit studie af afdelin-

gerne, var dødeligheden lavest, der hvor der var flest fejl. 

 Hvorfor? Fordi vi ikke ved noget om, hvor mange fejl der reelt sker. 

Det eneste, vi ved noget om, er, hvor mange fejl personalet føler sig 

trygge nok til at tale om og indrapportere. 

 Spørgsmålet er derfor ikke, om du vil indlægges, der hvor der er 

mange fejl eller få fejl. Spørgsmålet er, om du vil være, der hvor man 

Forord til den 
danske udgave
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12

F O R O R D

opdager dem, undersøger dem og forebygger, at de sker igen. Den 

væsentligste faktor for at vurdere performance på de forskellige ho-

spitaler var ikke de tal, der blev rapporteret, men derimod hvad der 

var nok psykologisk tryghed til at tale med hinanden om og rappor-

tere til ledelsen. 

 Det viser sig at være afgørende for præstationer og læring, ikke 

bare når vi taler om fejl og problemer, men alle opgaver, der kræver 

vores bedste tænkning og fælles dømmekraft.

 Spørgsmålet er, hvordan vi gør. Jeg var med det samme meget be-

gejstret for Amy Edmondsons arbejde, for det er præcis det spørgsmål, 

hendes arbejde om samarbejde og psykologisk tryghed adresserer. 

 Den bog, du sidder med i hånden, handler om psykologisk tryg-

hed, og hvordan vi skaber den. I Den frygtløse organisation er det tyde-

ligt, hvorfor Amy Edmondson, der til daglig er professor på Harvard 

Business School, er anerkendt som en af verdens førende ledelses-

tænkere. Det var hende, der satte psykologisk tryghed som begreb 

på landkortet allerede i midten af 90’erne, og hun har forsket i det og 

arbejdet med at udbrede det siden. 

 Psykologisk tryghed er altså alt andet end en ny idé, men når først 

man forstår dens rækkevidde, kan det godt virke sådan. Psykologisk 

tryghed er et af de begreber som ved første øjekast virker simpelt, 

men som ved nærmere eftersyn viser sig kraftfuldt, komplekst og 

vidtrækkende og derfor sætter ens ledelsespraksis, organisation og 

arbejdsliv i nyt og klarere lys.

 Amy Edmondson har modtaget talrige priser for sit arbejde med 

psykologisk tryghed, senest fra Thinkers50, som for nylig kårede hen-

de som en af verdens tre mest indflydelsesrige ledelsestænkere og gav 

denne bog prisen for væsentligste gennembrud i ledelsestænkning 

med Breakthrough Idea Award. 

 I Den frygtløse organisation samler Edmondson op på årtiers forsk-

ning og viser på raffineret vis betydningen af psykologisk tryghed, 

Den frygtlose_indhold_FINAL.indd   12Den frygtlose_indhold_FINAL.indd   12 27/05/2020   12.4927/05/2020   12.49

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



13

Forord til den danske udgave

og hvordan man øger den i sin organisation. Den er min bedste an-

befaling til både dem, som ønsker at lære begrebet bedre at kende; til 

ledere, der ønsker at blive dygtigere; og til akademikere, som ønsker 

en bred og lettilgængelig indføring og overblik over den mest aktuel-

le forskning. 

 Psykologisk tryghed er en prisme, som åbner op for perspektiver i 

det ellers kendte. Som får os til at stille spørgsmålstegn ved meget af 

det, vi har lært om ledelse. Som tvinger os til at se vores egne blinde 

vinkler i øjnene.

 Psykologisk tryghed er troen på, at man ikke vil blive straffet el-

ler ydmyget, hvis man taler om fejl, tvivl, spørgsmål, problemer el-

ler idéer. Det er et begreb, der direkte adresserer alt det, vi ikke ta-

ler om, og stiller spørgsmålet om, hvilken kultur vi ønsker i vores 

virksomheder, organisationer og i de arbejdsfællesskaber, vi indgår 

i. Det optræder første gang hos Edmondsons lærer, ledelsesprofes-

sor Edgar Schein, som dog ikke bruger megen energi på at udfolde 

det. Det er, som om det enten bliver taget for givet eller undervur-

deret, indtil Amy Edmondson tager det under behandling og løfter 

sløret for et nødvendigt skift i ledelse, hvis vi skal være i stand til at 

håndtere skiftende, komplekse og modstridende krav. I en verden, 

der er stadigt mere VUCA (”Volatility”, Uncertainty”, ”Complexity”, 

”Ambiguity”) – dvs. volatil, usikker, kompleks og flertydig – har det 

aldrig været mere relevant. Hvor man i klassisk ledelse ofte har kun-

net nå bedre resultater ved at øge presset og få organisationen til at 

løbe hurtigere, er situationen en anden, når verden er uforudsigelig. 

Her bliver vi nødt til at tage stilling til, hvor vi løber hen, og det er 

ikke en fordel, hvis vi gør det i takt. Tværtimod må vi vinke farvel 

til sort/hvid-tænkning og i stedet forstå, hvordan vi hensigtsmæs-

sigt kan drage nytte af forskellige perspektiver, situationsforståelser 

og faglige fremgangsmåder. Når verden er uforudsigelig, er det ikke 

et spørgsmål om at finde den rigtige plan og motivere folk til at følge 
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F O R O R D

den. Spørgsmålet er snarere, hvordan vi løbende kan opdage, hvad 

der er hensigtsmæssigt og rigtigt. 

 I Danmark ser vi derfor, at begrebet allerede er meget populært. 

Alligevel har mange danske ledere en tendens til at overvurdere gra-

den af psykologisk tryghed i deres organisation. Måske fordi vi har 

fladere hierarkier end så mange andre kulturer. Måske fordi vi har 

højtspecialiserede og dygtige mennesker, som har stor autonomi og 

ansvar. Måske fordi vi har mere tillid til hinanden end næsten alle an-

dre kulturer i verden og et socialt sikkerhedsnet, de fleste lande kun 

kan drømme om. Men psykologisk tryghed er ikke det samme som 

tillid, ligeværd, respekt og flade hierarkier. Det er ikke nok. Nogle vil 

tro, at psykologisk tryghed sikkert er mere i underskud i andre kul-

turer end i vores. At begrebet nok giver fin mening i USA eller andre 

steder i verden. Men ikke her i Danmark. Ikke i min organisation eller 

i mit team. Det er noget, vi har styr på, men relevant for andre. De, 

der mener dette, har næsten med sikkerhed overvurderet graden af 

trygheden og undervurderet behovet for den i deres organisation. De 

siger ”min dør er altid åben” og ”al kritik er velkommen her, så længe 

den er konstruktiv”. Og lige præcis her har vi måske forklaringen på, 

hvorfor så lille en idé kan have så stor kraft: Den handler om det, vi 

ikke ved, at vi ikke ved. Når døren er åben, hører man dem, som går 

ind ad den. Man ved ikke, hvad dem, som holder sig tilbage, kunne 

have tænkt eller sagt. Man ved ikke, hvad folk siger til hinanden, når 

de skal løse en opgave, og man ikke selv er til stede. 

 Men spørgsmålet er ikke, om vi har psykologisk tryghed, men om 

vi har tilstrækkeligt af den til at løse de vidensintensive og innovative 

opgaver, som vi har flere af i Danmark end de kulturer, vi tror har la-

vere tryghed. Når kravene til løsningen er modstridende og komplek-

se, hvilket gør det nødvendigt at arbejde mere tværfagligt, kræver det 

et langt højere niveau af psykologisk tryghed, før folk deler den nød-

vendige viden og perspektiver, end hvis man har standardiseret og 
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Forord til den danske udgave

ensrettet krav til processer og løsninger. Behovet for at skabe tryghed 

afhænger af den kompleksitet, vi skal håndtere sammen.

 Vi har i denne bog valgt at oversætte Amy Edmondsons begreb 

”psychological safety” til ”psykologisk tryghed”. I andre sammen-

hænge herhjemme støder man også jævnligt på oversættelsen ”psy-

kologisk sikkerhed”, som også fungerer, men da Amy Edmondsons 

begreb netop ikke handler om at gøre det usikre sikkert, men i stedet 

skabe et arbejdsmiljø, der kan medvirke til at imødegå usikkerheden, 

har vi fundet, at ”psykologisk tryghed” er mest præcist og bedst i 

stand til at rumme nuancerne i Amy Edmondsons brug af begrebet. 

 Det er ikke nok at sige de rigtige ting eller følge en opskrift. Psyko-

logisk tryghed handler om mere end det, der sættes på formel eller i 

en faktaboks. Det er også en etisk fordring og handler om, hvordan vi 

respekterer og samarbejder med mennesker, der tænker anderledes 

end os selv. 

 Igennem de seneste syv år har jeg haft lejlighed til at nærstudere 

Amy Edmondsons forskning og oplevet effekten af hendes tanker i 

mine foredrag, arbejde med ledergrupper og undervisning på univer-

siteter. 

 Jeg mødte hende, lige efter jeg havde skrevet bogen Livsfarlig ledel-

se, som sætter lys på vores blinde vinkler som ledere. På det paradoks, 

at vi kan motivere folk til at løbe hurtigere og hurtigere, men miste 

kreativitet, innovation og kontakt til det, der skaber bæredygtige re-

sultater. Vores organisationer kan på overfladen levere fremragende 

resultater, men bag effektiviteten gemmer sig en skrøbelighed, som 

gør os mere sårbare over for uforudsigelighed, forandringer og pres. 

Vi er nødt til at blive bedre til at håndtere en hverdag, der ikke længe-

re kan klares ved at formulere højtravende visioner, fastlægge effek-

tive processer og motivere folk til en evig konkurrence om de bedste 

resultater på de ting, vi måler på. I Amy Edmondsons forskning og 

hendes begreb om psykologisk tryghed finder vi første skridt til en 
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