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Tør du være modig?
I H.C. Andersens berømte fortælling 
”Kejserens nye klæder” er det jo det lille 
barn, der udviser mod ved at råbe: ”Men 
han har jo ikke noget på”. Og ovenikø-
bet breder denne erkendelse sig, så alle 
råber det. Organisationspsykolog Franz 
Søes-Cybulski henviser til historien på 
spørgsmålet om, hvad det egentlig vil 
sige at være modig.

”Virksomheder efterspørger ledere 
og medarbejdere, som er i stand til at 
udvise en så høj grad af mod, at de får 
sagt det, der skal siges, på det rigtige 
tidspunkt og kan tage den nødvendige 
autoritet, der skal til for at bane vejen for 
væsentlige forandringer. Derfor skal folk 
også turde udfordre sig selv, og det kræ-
ver i min optik mod”, siger Franz Søes-
Cybulski, der blandt andet i Finansfor-
bundet har arbejdet med betydningen 
af begrebet mod.

Vores mod er det brændstof, vi bru-
ger hver dag, siger Franz Søes-Cybul-
ski, som er kommet frem til, at der skal 
mod til at bringe vores personlige og 
faglige kompetencer i spil i vores pro-
fessionelle liv.

”Jeg vil faktisk vove den påstand, at 
det kræver mod at stå ud af sengen hver 
eneste morgen og løse sine opgaver”.

Mod bor i hjertet
Hvad er det, der gør, at mens nogle men-
nesker – soldater og brandmænd – dag-
ligt skal takle et naturligt mod, så er vi 
andre de frygtsomme? Eller måske kan 
vi også være modigere, end vi tror?

”Ofte forstår vi mod som de store he-
roiske gerninger, hvor man redder små 
børn ud af brændende huse, men hvis 
vi taler om det arbejdsmæssige, er det 
ikke den form for brændende bygning, 
som er det mest normale”, siger Franz 
Søes-Cybulski.

Hvis vi tager en sproglig tilgang til be-
grebet mod, bliver det psykiske tydeligt, 
fordi det franske ord for mod er cou-
rage, som betyder fra hjertet – så mo-

det kommer fra hjertet.
”Det, der kommer fra hjertet, for-

drer, at du også er i kontakt med dig 
selv, og at du forholder dig til dig selv, 
og så kommer vi ind i en filosofisk dis-
kussion”, siger Franz Søes-Cybulski med 
henvisning til Søren Kierkegaard og det 
at forholde sig til sig selv; vi er som men-
nesker hele tiden i en form for relation 
til os selv, og det selvforhold har stor be-
tydning for vores selvbillede:

”Hvis jeg for eksempel har et selvbil-
lede af, at når jeg tager på arbejde, må 
jeg ikke begå nogen fejl, så derfor skal 
jeg være supermand og klare det hele”.

Sårbarhed er ikke svaghed
Men i en verden i evig forandring er 
der også utryghed, så vi kan ikke tale 
om mod uden også at tale om sårbar-
hed, idet sårbarhed er en forudsætning 
for at være modig. Mange af os har pro-
blemer med begrebet sårbarhed og tæn-
ker måske på svaghed, men sårbarhed 
er ikke svaghed. 

”De fleste arbejdspladser har en kul-
tur, hvor sårbarhed er noget, vi prøver 
at undgå, men det er ikke så godt”, for-
klarer Franz Søes-Cybulski og fortæller 
om Brené Brown, en forsker ved Uni-
versity of Houston i USA, der har fundet 
frem til, at skam og mindreværd er et 
udbredt fænomen. Vi skammer os over 
ikke at være gode nok, og den usikker-
hed holder os tilbage fra at tage den fø-
lelsesmæssige risiko at vise verden den, 
vi er. Ifølge Brené Brown er sårbarhed 
en målestok for mod.

”Mod og sårbarhed går hånd i hånd. 
Når vi er modige i den her definition 
at tale fra hjertet eller være tro over for 
sig selv, så kommer vi i en proces, som 
peger på væsentligheden af, at vi finder 
et sted at stå, hvor vi tager os selv så til-
pas alvorligt, at vi oplever, at det, vi er, 
og det, vi står for, hænger sammen med 
det, vi går ud og siger og gør”.

Hvornår er du modig? 
Hvornår tager du skridt, der 
gør dig bange? Mod er ikke 
en statisk størrelse, og du 
kan øve dig på at bringe dig 
selv i spil i din professionelle 
rolle, siger 
organisationspsykolog 
Franz Søes-Cybulski. Han 
ser, at den kompetence 
bliver efterspurgt på 
arbejdsmarkedet

Af Carsten Rasmussen  
Foto: Christoffer Regild

”Vores mod er det brændstof, vi bruger hver dag”, siger 
organisationspsykolog Franz søes-Cybulski.
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Sårbarhed signalerer åbenhed

I krydsfeltet mellem leder og medarbejder

”Det at turde udfordre tingene er for mig 
at se en nødvendighed for at skabe udvik-
ling og fremdrift. Hvis vi alle sammen læ-
ner os tilbage og siger ja til det, der kom-
mer, sker der ikke noget”.

Sådan siger forretningsdirektør i Jyske 
Bank Hanne Møller. Hun er ganske over-
bevist om, at Jyske Bank er helt afhængig 
af mod hos medarbejderne såvel som hos 
lederne. Blandt andet mod til at turde 
træffe beslutninger. 

”Min indgangsvinkel er, at hvis man 
som leder sidder i et lokale og oplever no-
get, som ikke er super hensigtsmæssigt, 
kan man ikke sætte et skjold ned omkring 
sig selv og sige: Det hørte jeg ikke! Tvært-
imod er man forpligtet til at reagere”.

Autentisk leder
For en leder er der svære valg. Hvis no-
get blokerer i os og skal overvindes, kræ-
ver det også mod.

”Hvis man sætter et spejl op for sig selv 
og spørger, hvordan man gerne vil have, 
at andre reagerer i den her situation, så 
er man også forpligtet til selv at gøre det. 
Jeg ved ikke, om det er mod, men det er 
en forpligtelse til at reagere på tingene og 
derved finde modet i situationen”.

Hvis flere tager initiativ og står fast, 
hvad betyder det så:

”I Jyske Bank er det at bringe sig selv i 
spil. Vi har værdierne åben og hæderlig, 
der her vel kan omsættes til autentisk på 
en konstruktiv måde. Det er også, hvad vi 

helst vil se hos andre mennesker”, siger 
Hanne Møller og forklarer:

”En leder skal ikke vise sårbarhed i for-
hold til sin ledergerning, men som per-
son er det en fordel for at være autentisk 
og at vide, at der er situationer, hvor man 

lader sig se som den, man også er”.
I Hanne Møllers verden er sårbarhed 

og svaghed ikke det samme:
”Sårbarheden kan i mange sammen-

hænge være en styrke og signalere åben-
hed i kontakten mellem mennesker”. ¢

”Du skal turde stå ved de holdninger, du 
har”.

Kim Foldager, der er tillidsmand i Jyske 
Bank, Erhvervscenter Silkeborg, deltog i 
en temadag for tillidsmænd om mod ar-
rangeret af Jyske Bank Kreds. På temada-
gen fik de skabt et fortroligt rum, hvor de 
kunne blive udfordret i rollen som tillids-

mænd, og de prøvede det hele af i form 
af nogle skuespil, fortæller Kim Foldager:

”Jeg er modig, når jeg tør stille mig i 
det krydsfelt, der er mellem ledelse og 
medarbejder. Det er vigtigt at kunne sige 
fra til begge sider i forhold til både med-
arbejdere og lederen”.

På temadagen arbejdede de med den 
vanskelige samtale:

”Det er væsentligt at være autentisk 
og turde stå ved de holdninger, som jeg 
nu engang har i forhold til arbejdsplad-
sen. Det er også at turde erkende, hvis det 
ikke var den rigtige vej, vi valgte at gå”, si-
ger Kim Foldager og giver et eksempel, 
hvor han skulle have en samtale med en 
ny leder om hans måde at gøre tingene 
på i afdelingen. 

”Det er den slags samtaler, hvor man 
sidder med kriller i maven og lige skal 

hanke op i sig selv for at komme i gang. 
Det er jo lederens måde at arbejde på, som 
jeg går ind og piller ved”, siger Kim Fol-
dager, der på temadagen oplevede mange 
modige tillidsmandskolleger.

 
Spilleregler
Mod er også noget med at sætte dagsorde-
ner, selv om det kan være svært, siger en 
anden deltager på temadagen, Gitte Bla-
chgaard, der er tillidsmand i Jyske Bank, 
Private Banking Net:

”Hvis jeg skal være en god tillidsmand, 
er det jo vigtigt, at jeg har modet til at stå 
frem og tale mine medlemmers sag. Og 
så bruger jeg mit mod til at have et godt 
samarbejde med min leder”, siger Gitte 
Blachgaard, Når det gælder ledelsen, er 
det vigtigt at have aftalte spilleregler for 
samarbejdet.

”Jeg synes da, at jeg er modig, når jeg tør 
stå frem med mine holdninger og menin-
ger både over for ledelsen og over for mine 
kolleger, for det kræver også en smule 
mod, hvis jeg i en konkret sag går imod 
flertallet af medarbejderne og bakker op 
om ledelsen”, siger Gitte Blachgaard. ¢

Vi fik gode oplæg om mod, 
og så gik vi ud og prøvede 
det hele af i skuespil, for-
tæller to tillidsmænd i Jyske 
Bank, Gitte Blachgaard og 
Kim Foldager

Af Carsten Rasmussen

”Det at turde udfordre tingene er for mig at se en 
nødvendighed for at skabe udvikling og fremdrift”, 
siger Hanne Møller, forretningsdirektør i Jyske Bank.

”Jeg er modig, når jeg tør stille mig i det krydsfelt, der 
er mellem ledelse og medarbejder”, siger tillidsmand 
Kim Foldager.

Tillidsmandsseminar
”Mod til at påvirke” er titlen på et tillidsmandsse-
minar i Finansforbundet. 
Det er en personlig kompetence hos en til-
lidsmand at have modet til at gribe de mange 
muligheder, der opstår – og at kunne være en 
konstruktiv samarbejdspartner for ledelsen. 
Organisationspsykolog Franz Søes-Cybulski, 
der har arbejdet med mod i rollen som tillids-
mand, siger:
”En ting er at have sin faglighed på plads med 
paragraffer og regler, en anden ting er at have 
modet til at tale om det, der er uden for paragraf-
ferne, som er de følelser og fornemmelser, vi har 
om godt og skidt på arbejdspladsen. Det hele hø-
rer med til at tage rollen som tillidsmand på sig”.

Tillid
Men vi kan heller ikke tale om sårbar-
hed uden at tale om tillid.

”Tillid er noget, som de fleste virk-
somheder har stående som en af deres 
topværdier. Og igen tilbage til sårbar-
hed, der faktisk er en forudsætning for 
tillid, for når du viser sårbarhed, så in-
viterer du folk indenfor i en relation, 
og du bliver oplevet som et menneske, 
der er langt mere til stede”, siger Franz 
Søes-Cybulski og vender tilbage til psy-
kologien: Det at være menneske bety-
der, at vi spejler os i hinanden, og det 
bygger stærke relationer, når vi ople-
ver, at en person sætter noget på spil 
og er autentisk.

Skammekrogen 
Vi skammer os over ikke at være gode 
nok, ikke at være dygtige nok. 

”Hvis man er håndsky over for at tale 
om begrænsninger, oplevelser af usik-
kerhed, hvis man frygter, at nogen skal 
gennemskue én – hvis alle de forskellige 
elementer i en organisationskultur fyl-
der mest, er det meget hæmmende for 
at kunne være modig”.

Det er vigtigt at skelne mellem skyld 
og skam: Hvor skam er en følelse af at 
være uduelig – i den forstand at man 
ikke er værd at holde af – relaterer skyl-
den sig til  de fejl, vi begår.

”Man kan have følelser, som man har 
svært ved at fortælle andre om; det, vi i 
psykologien kalder skamfulde følelser. 
En virksomhed kan have en organisati-
onskultur, hvor man er tilbageholdende 
over for at tale om noget, der minder 
om utilstrækkelighed til at kunne le-
vere”, siger Franz Søes-Cybulski og pe-
ger på, hvordan mange virksomheder 
kunne hente styrke i, hvis flere fandt 
deres mod frem og sagde: Der er no-
get her, der ikke er, som det skal være! ¢

Sårbarhed kan være en styrke og signalere åbenhed i 
kontakten mellem mennesker, siger Hanne Møller, der  
er forretningsdirektør i Jyske Bank 

Af Carsten Rasmussen / Foto: Christoffer Regild

Fortsat fra forrige side

V I D EO
Se video med Hanne Møller, som 

fortæller om at være modig.


