
 

 

Kommunikation  

Kommunikation er en forudsætning for alle former for fællesskab. Vi er nødt til at kommunikere for at kunne 
opbygge, bevare eller forandre noget. 

Kommunikation bruges her om alle former for udveksling af lyd f.eks. tale, alarmer og signaler mellem to enheder. 

Nogle gange går det godt, andre gange knap så godt. 
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Mange uoverensstemmelser og misforståelser kan undgås, hvis vi er opmærksomme på vores egen måde at 
kommunikere på. 

Det kan ofte være nogle små ændringer, der gør den store forskel. Det er dog ikke let at ændre sin måde at 
kommunikere på, og det kræver mere end bare gode hensigter. 

Der er også et behov for at vide noget om de grundlæggende principper i kommunikationen. Det er vigtigt at vide, 
at kommunikation handler meget om fortolkning af det, der bliver sagt. 

Begge parter i en samtale har deres helt egen historie med, når de kommunikerer. Man forstår hinanden i store 
træk og så alligevel ikke helt. Det er derfor vigtigt at kende formålet med kommunikationen. Eksempelvis om det 
er small talk, har vi et mål, eller er ren information? 

Den tyske filosof og sociolog Jürgen Habermas beskriver i sin teori om kommunikation, at 4 forudsætninger skal 
være opfyldt, før vi har den ideelle samtale. 

De 4 forudsætninger er: 

• Forståelsen, der bygger på, at samtalens parter skal kende sproget. Det vil eksempelvis sige, at vi i daglig 
tale bruger de samme begreber, forkortelser og udtryk. 

• Sandheden kommer frem ved, at parterne skal have som forudsætning, at den fremførte påstand er sand. 
Altså at fakta er på plads. 

• Gyldighed opstår, når parterne er enige om gyldigheden af deres normer og skal anerkende hinanden. At 
vi respekterer hinanden og rent "moralsk" ser ens på tingene. 

• Oprigtighed opnås, når parterne har en forventning om, at modparten står inde for det, han/hun siger, og 
det skal være muligt i samtalen at finde ud af, hvad taleren mener og ikke mener. En ærlig snak uden 
skjult dagsorden. 

© Ole Thyssen: Kommunikation, kultur og etik. Kbh 1996. 
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• Det er vigtigt, at vi ved noget om, hvordan vi selv kommunikerer. 

• Vi har alle brug for nogle værktøjer, der kan hjælpe os til at kommunikere mere åbent. 

• Værktøjer, som vi kan bruge i det daglige arbejde, når vi eksempelvis skal lytte og deltage i en samtale, 
som vi synes er ubehagelig, eller når vi skal løse en konflikt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Moderne kommunikation SIDE·INFO DEL·SIDE p5 1 5  

Mange mennesker får sms'er eller mails, når det er tid til kontrol hos tandlægen, eller når hunden skal vaccineres. 
Det synes de fleste er helt i orden og det samme gør sig i stigende grad gældende i forhold til kontakt med det 
offentlige. 

En sms eller mail fra SKAT vil tidligere være utænkelig, men efterhånden er vi blevet åbne overfor at modtage 
informationer denne vej fra uafhængigt af instans. 

Der er da også flere fordele ved den moderne måde at kommunikere på, da det er nemt, hurtigt og billigt. 

• Nemt, fordi det kan gøres automatisk. 

• Hurtigt, fordi beskeden oftest er fremme i løbet af sekunder og 

• billigt, fordi det næsten ikke koster noget i forhold til portoen for et postkort eller et brev. 

Og så er det også godt for miljøet. 

SMS og mail ID c1475  

Brugen af digital kommunikation giver nogle udfordringer, når vi skal kommunikere i dag. 

Vi er ikke alle lige dygtige til at bruge mobiltelefonen, og nogle, nok især den ældre generation, har måske slet ikke 
adgang til elektronisk udstyr som mobiltelefon eller computer, hvorfor de ikke er fortrolige med at bruge det. 

Moderne kommunikation handler ikke kun om den fagre nye elektroniske verden, men i høj grad også om den 
måde vi i øvrigt kommunikerer med hinanden på. 

For 30 år siden brugte man ofte De, Dem og Deres som tiltaleform over for mennesker, man ikke havde mødt før 
eller havde et direkte forhold til. Det er en smagssag, om man ønsker disse tiltaleformer tilbage, men der er ingen 
tvivl om, at tiltaleformen gav en afstand og dermed også en større risiko for, at kommunikationen blev "pakket 
pænt ind" og derved var åben for fortolkning. 

Nogle ældre vil nok mene, at kommunikationen i de senere år er blevet meget direkte og til tider måske også for 
direkte. 
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Kulturen SIDE·INFO DEL·SIDE p5 1 6  

Hvad er kultur? ID c1477  

Kultur er en svær størrelse at beskrive. Kultur kan være rigtig mange ting - afhængig af - ja, kulturen. 

Vi kender begrebet fra "børne- og ungdomskultur", "seniorkultur" eller "finkultur". 

Vi kan skelne mellem tre overordnede betydninger af ordet kultur: 

• Kultur er noget, man har. 

• Kultur er noget, man er. 

• Kultur er noget, man gør noget med. 
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Kultur er omkring os hele tiden. 

Det er måden, vi gør tingene på i vores firma eller i vores afdeling. Det er den ånd eller stemning, der hersker på 
stedet. 

Kulturen er vores historie, som igen er et produkt af de mennesker, der er og har været i virksomheden, sammen 
med de vilkår som virksomheden har haft undervejs. 

En kultur udvikler sig hele tiden, hvilket betyder, at vi kan være med til at forme kulturen i den retning, vi gerne vil, 
så vi på den måde når vores mål, trives og udvikles. 

Kulturen er en joker – den driller os. Den sidder som et par briller, vi ser alt igennem, og som vi ikke kan tage af. 

Alligevel er det ikke altid, at kulturen kan bruges som forklaring, hvis kommunikationen går i hårdknude. 
Kommunikationen kan sagtens gå i hårdknude mellem mennesker fra samme kultur. 

To smede på et skibsværft kan sagtens være uenige, og det kan to forsikringsagenter også. 
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Kommunikation i grupper SIDE·INFO DEL·SIDE p5 1 7  

Kommunikationen blandt en gruppe af mennesker er forskellig fra den kommunikation, der foregår mellem to 
personer. 

Der kan være rigtig god energi i en gruppe, uden at man kan give en præcis forklaring på, hvorfor netop den 
gruppe kommunikerer så godt, som den gør. 

Man kan også opleve, at en gruppe har svært ved at kommunikere, uden at det umiddelbart er til at forklare, hvad 
der er galt. 

Mange gange glider kommunikationen uden problemer i starten, og lige pludselig går det galt. Der sker ofte det, at 
de forskellige personer i gruppen påtager sig nogle roller. 

KAN ROLLERNE ÆNDRE SIG LØBENDE? ID c 1 4 8 2  

Dette sker især i scenarier, hvor et møde er startet som en brainstorm. Kommunikationen kører frit og alle 
deltager. 

På et tidspunkt skal der tages stilling til en opgave, der har med økonomi at gøre. Alle i gruppen har en mening, 
men én påtager sig rollen som djævlens advokat og stiller kritiske spørgsmål. 

Her ryger den gode stemning, og kommunikationen bliver anstrengt. 

Når vi kommunikerer ud fra en rolle kaldes det også, at vi kommunikerer på det "saglige" niveau. 

I kraft af vores rolle som f.eks. landmand, lærer, brandmand, far, mor osv. giver vi udtryk for vores mening om ting, 
vi synes, vi er kloge på. 

En stor del af hverdagens kommunikation foregår på denne måde. Vi taler om alt fra politik, videnskab, teknik og 
drømme til oplevelser i vores privatliv - bare det ikke handler om at udtrykke vores følelser. 

Vi flytter os nemlig i domænet, når det involverer personlige/ følelsesmæssige emner. Vi har i Danmark dog ikke 
for vane at give udtryk for, hvad vi føler i arbejdsmæssige sammenhænge. Langt de fleste foretrækker en 
"professionel" facade. 

Men når kommunikationen pludselig ændrer sig i en gruppe, kan det næsten altid spores tilbage til, at en eller flere 
personer i gruppen bliver følelsesmæssigt "ramt" og påtager sig en rolle, som er "hensigtsmæssig" i den dialog, 
der foregår i gruppen. Vi flytter os altså, men taler ikke om det. 

MEN HVORNÅR ER SÅDAN EN ROLLE SÅ HENSIGTSMÆSSIG? ID c 1 6 9 8  

Vil det for eksempel forventes at tillidsrepræsentanten i en virksomhed altid har en bestemt rolle? 

Er tillidsrepræsentanten så ikke længere en person, men udelukkende en funktion? 

Ja, for i kraft af rollen som tillidsmand kan han / hun ikke tillade sig at ytre sin personlige holdning. Tillidsmanden 
skal altid forsøge at mægle og være den overbærende, selvom han/hun er uenig privat og vil ytre sig kraftigt. 
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Fordomme SIDE·INFO DEL·SIDE p5 1 8  

Fordomme ID c1487  

Vi har alle fordomme. De kan være svære at undgå og er ofte en væsentlig blokering for kommunikationen. 

Fordomme og forudindtaget antagelser er den største udfordring i kommunikationen mellem mennesker. 

Det er utroligt vigtigt, at vi hver især er opmærksomme på disse "forhindringer" for god og effektiv samarbejde / 
kommunikation. Det viser sig jo som regel også, at når man giver relationen en chance, så virker det ganske godt. 

Nedenfor er listet eksempler på fordomme, de fleste kender til i en eller anden udstrækning. 

KAN MAN ARBEJDE SAMMEN MED EN DØV? ID c 1 4 8 8  

Her vil den umiddelbare tanke måske være, at det ikke er muligt, men selvfølgelig kan man kommunikere med en 
døv kollega eller en døv kunde. 

Det er næsten altid muligt at nå et fælles mål, hvis begge parter vil kommunikere. 

Har parterne et fælles mål, løses opgaven oftest uden de store problemer. 

KAN MAN HAVE FORDOMME OM EN FREMTIDIG KOLLEGA? ID c 1 4 8 9  

Hvis man går og venter på en ny kollega, og har en negativ indgang til personen uden at kende ham/hende, men 
udelukkende baserer denne holdning på baggrund af navn, ophav, køn osv. 

Et eksempel kunne være: 

"Nu får vi igen en ny kollega i morgen, en indvandrer som sikkert ikke fatter et ord dansk, og som vi skal bruge en 
masse tid på at lære, hvordan vi gør tingene her hos os". 

I det her tilfælde kunne den nye kollega vise sig at være utrolig flittig og dygtig. 

GÅR FORDOMME OGSÅ PÅ TVÆRS AF GENERATIONER? ID c 14 9 0  

Ældre har altid haft fordomme om unge, og unge har også altid haft fordomme om de ældre. 

Fra de ældre kan det måske lyde: 

"Hvorfor skal de dog gå i så småt tøj?", "De er sikkert voldsmænd med alle de tatoveringer". 

Og fra de yngre kan det måske lyde: 

"Sikke dog et kedeligt liv – seniorklub…", "De fatter jo ikke en pind". 

Man skal bare huske på, at det meste er fordomme baseret på generationskløfter især. 
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Værdier SIDE·INFO DEL·SIDE p5 1 9  

Værdi kommer af latin – valere: at have styrke, at have betydning. 

Vores grundlæggende antagelser er ting, der er vigtige for os, for at vi har et godt og meningsfuldt liv. Den 
oprindelige årsag, altså kilden, til værdier og handling bygges op allerede i barndommen ud fra de erfaringer, vi 
gør os. 

Individuelle værdier skabes ud fra vores personlighed, vores livserfaringer og vores rollemodeller (hvem vil vi 
gerne ligne). Det er de værdier, som vi personligt lægger vægt på, der styrer vores handlinger, og som i høj grad 
motiverer os. 

Værdier er det, vi værdsætter højest - det vi værner om, kæmper for, og som vi vil sætte alt ind på at efterleve. 
Værdier er det, vi gerne vil kendes på, forpligte os på, og som vi ønsker at forpligte andre på. 

En værdibaseret arbejdsplads bygges på individuelle og organisatoriske værdier, normer og roller, hvor værdierne 
er et slags internt kompas, som skal holde en virksomhed, familie eller sportsklub sammen. 

©Organisationskultur som læreproces og kommunikation af Jørgen Gleerup, Individ, institution og samfund: pædagogiske perspektiver Af 
Susanne Idun Mørch s 275 og Sundhedspædagogik - viden og værdier Af Karen Wistoft s 164 

SKAL PERSONLIGE VÆRDIER HARMONERE MED VIRKSOMHEDENS VÆRDIER? ID c 1 4 9 3  

• Hvis en medarbejder vægter det at bruge meget tid med familien og spise økologisk højt, og også ønsker at 
blive anerkendt for dette af sine omgivelser, så skal denne person helst arbejde et sted, hvor der er plads til 
disse værdier. Hvis der ikke er plads til at prioritere således, vil denne ikke blive i virksomheden ret længe. 

Eller 

• Hvis virksomheden har "omstillingsparathed" som en del af sit værdisæt, og medarbejderen ikke bryder sig om 
forandringer, men har "tryghed" og "stabilitet" som en del af sit personlige værdisæt, så vil denne nok ikke 
fungere særligt godt i virksomheden. 

Hvis disse ønsker og grundlæggende værdier ikke bliver respekteret og mødt med forståelse af kollegaerne, så 
kan det være næsten ubehageligt at arbejde det pågældende sted. 

"Hvorfor bliver du ikke og drikker en fyraftensøl sammen med os andre, konen render nok ingen steder". 

Eller til spisepausen "Drop nu det øko-fis, kyllingen er jo død, og du kan sikkert ikke smage forskel". 

Sådanne bemærkninger kan være sagt i en muntert tone uden krænkende bagtanker, men hvis det virkelig strider 
imod alt der har betydning, vil man givetvis undgå kollegaerne og måske endda finde et andet job. 

HVAD ER FORSKELLEN PÅ VÆRDIER OG NORMER? ID c 1 4 9 5  

Værdier bliver ofte forvekslet med normer. 

Men normer er regler, der gælder for, hvad der er anstændig og socialt accepteret adfærd - med andre ord - den 
rigtige måde at løse en opgave på. 

• Arbejdsrelaterede normer kan være regler, der er beskrevet i politikker som for eksempel en alkoholpolitik eller 
en politik for kundekontakt. 

• Individuelle normer skabes ud fra læring gennem opdragelse og læring i voksenlivet. 

• Sociale værdier er sjældent beskrevet, da de er svære at putte i kasser. Derfor er det svært at gøre uskrevne 
regler til "lov". 
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Kommunikationsformer SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 2  

Det at kommunikere betyder at gøre noget fælles. 

Kommunikation er et begreb, der beskriver, hvordan et menneske involverer et andet menneske i sine tanker, 
følelser, oplevelser og erfaringer. 

Vores foretrukne kommunikationsform er den verbale, men vi benytter også andre former for kommunikation, 
eksempelvis fagter, mimik, tegnsprog og så skriver og tegner vi. 
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Verbal kommunikation SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 1  

Vi benytter os mest af den verbale kommunikation, når vi kommunikerer - vi taler, snakker, råber, hvisker, 
diskuterer, debatterer osv. 

Der findes mange teorier, der beskriver, hvad der foregår i en verbal kommunikation. Det er ikke så meget selve 
ordene, der gør verbal kommunikation spændende og svær, men i højere grad den sammenhæng 
(kontekst) ordene bruges i. 

Domæneteorien ID c1498  

Domæneteorien er udviklet af den chilenske biolog Humberto Maturana. Teorien kan bruges som en hjælp og et 
værktøj til at skabe overblik over de sammenhænge, som vi taler i. 

Maturana mener, at man taler ud fra domæner, og deler derfor kommunikationen op i 3 forskellige tilgange: 

© Kundskabens træ: den menneskelige erkendelses biologiske rødder, 1987 Ask, org.titel: The tree of knowledge 

1. PERSONLIGT DOMÆNE ID c 14 9 9  

Dette omfatter en udveksling af holdninger eller meninger. Her er det vores værdier, holdninger, etik og moral, der 
fylder mest. 

Når vi taler fra dette domæne, handler det groft sagt om, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. 

Vi søger altså mulighed for en fordomsfri dialog, hvilket virker bedst, når kommunikationen er præget af 
nysgerrighed, åbenhed og tillid, hvor forskelle og ligheder kan få lov til at stå som ligeværdige. 

Her vil tanker kunne være: 

• 'Hvordan har vi det hver især med det?' 

• 'Hvordan ser vi hver især på den udfordring, vi står over for?' 

• 'Hvilke etiske spilleregler har vi?' 

2. PRODUKTIONSDOMÆNET ID c 1 5 0 0  

Dette punkt omfatter en vedtaget beslutning, der udmeldes, og som blot skal sættes i værk (en information groft 
sagt). Her er målet at beslutte, konkludere og handle. 

De bestemmende eller forhandlede regler, normer, mål og krav sætter rammerne for, hvad der skal ske i en given 
situation. Tænk bare på færdselsreglerne. Opstår der tvivl om, hvad man skal gøre – så bliver der opsat et nyt 
skilt. 

I en virksomhed, hvor produktionens domæne ikke er tydeligt, vil der være risiko for, at medarbejderne ikke kender 
betingelserne for deres arbejde og ikke ved hvad der er målet eller succeskriteriet for en given opgave. 

Her vil tanker kunne være: 

• Hvad er målet? 

• Hvad ved vi? 

• Hvem gør hvad og hvornår? 

3. FORKLARINGENS DOMÆNE ID c 1 5 0 1  

Dette dækker over en invitation til, at der skal udvikles nye tanker og vinkler om et emne. 



 

 

Her taler vi om fornyelse og udvikling gennem en proces, hvor alles holdninger og meninger har lige stor 
betydning. Hensigten er at nå nye mål. Det kunne være en workshop, en arbejdsgruppe eller et teammøde. 

Målet er ikke enighed eller klarhed, men snarere udfoldelse og forståelse af nye muligheder. Formålet med 
kommunikation i dette domæne er læring og nye indsigter. 

Her vil tanker kunne være: 

• Hvordan ser og opfatter andre det? 

• Hvordan kan man ellers gøre det? 

• I hvilken sammenhæng er udfordringen størst? 

I praksis betyder det, at domæneteorien kan være en hjælp til fælles forståelse af, om vi kommunikerer inden for 
samme domæne, og hvordan en given opgave skal løses – er det ren information, eller skal vi snakke om det? 

Hvis vi ikke får afklaret, hvilket domæne vi taler ud fra (hvilken sammenhæng), så er der risiko for, at vi skaber 
flere problemer og konflikter, end vi skaber løsninger. 

Tænk på, hvor mange møder, der bliver udlagt vidt forskelligt, fordi tingene ikke har været afklaret. 

"Nå, jeg troede vi havde besluttet…" 

ISBN: 9788770576499. Copyright © TUR Forlag 2018 | Alle rettigheder forbeholdt 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Retlinet kommunikation SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 3  

Retlinet kommunikation er et begreb, der handler om, hvordan kommunikation er med til at skabe gode 
præstationer og et godt arbejdsmiljø. 

Retlinet kommunikation er at give udtryk for, hvad vi mener oprigtigt, direkte, ærligt og ansvarligt – med fokus på et 
resultat. 

Vi har et fælles mål, vi skal nå – en opgave, der skal løses. 

Ingen skjult dagsorden – alle føler sig forpligtet til og tager ansvar for at forstå hinanden og løse opgaverne i 
fællesskab. 

Det burde være almindelig sund fornuft og enkelt at gå til, men virkeligheden er ofte en anden. 

Når man taler om retlinet kommunikation er der fire principper, man kommunikerer ud fra: 

©Sådan siger du det - en bog om retlinet kommunikation Af Patricia McLagan & Peter Krembs 

1. LIGEFREMHED ID c 1 5 0 4  

Det dækker over ord som direkte, ærligt, sandfærdigt – ingen skjulte hensigter – forudsætter og skaber tillid. 

Ligefremhed er kommunikationen direkte fra person til person: 

• den er beskrivende, så alle involverede har den samme opfattelse af, hvad den betyder. 

• den er belejlig og oprigtig, ikke strategisk på den måde, at der er en skjult dagsorden. 

• Den udtrykker således, hvad afsenderen virkelig tænker og føler, men samtidig med en ydmyghed som 
udtrykker, at budskabet ikke er den endegyldige sandhed – den objektive sandhed. 

2. RESPEKT ID c 1 5 0 5  

Det dækker over at værdsætte og udvise hensyn til andres behov – empati – uanset status har alle krav på 
respekt. 

Respekt i forbindelse med retlinet kommunikation har derfor fokus på mennesket og ikke "uniformen": 

• Accept af at alle der deltager i kommunikationen, har noget unikt at bidrage med. 

• At sige sandheden som den opleves. 

3. FÆLLES ANSVAR ID c 1 5 0 6  

Her må begge parter være villige til at påtage sig et ansvar for, at målet bliver nået – chefen har ikke alle svarene. 

Fælles ansvar er et udtryk for, at alle må være engagerede i jobbet for at være tilfredse og produktive, ligegyldigt 
hvilken stilling de har, eller hvor højt på stigen de er placeret: 

• Alle forventes at tage ejerskab for, at opgaven når i mål. 

• Kunderne er ikke interesseret i at høre om, hvem der har været årsag til fejlen, hvis ordren ikke kommer frem. 

4. FORMÅL ID c 1 5 0 7  

Denne handler om at være målrettet og stræbe efter en fælles løsning. 

Formål, når vi taler om retlinet kommunikation, er nogle bevidste og tilsigtede handlinger, der retter sig mod nogle 
præcise resultater: 



 

 

• Fokus på præstationer. 

• Bruger aktivt den feedback vi får eller giver, så vi kan træffe beslutninger og løse eventuelle problemer. 

• En høj grad af tillid er nødvendig, når der skal løftes i samlet flok. 
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Når vi oplever ”god kemi” SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 4  
Oplevelsen af umiddelbar god kontakt, kalder vi i daglig tale god kemi, eller hvis det modsatte er tilfældet dårlig 
kemi. Det er det, som vi ikke helt præcist kan definere. 

Den der lidt specielle fornemmelse af, at man helt fra starten af et møde med et andet menneske, dels godt kan 
lide den anden, men også at man kommunikerer helt på samme frekvens. 

Det sker også, at det modsatte gør sig gældende. Man kan ikke give nogen præcis årsag, men man forstår bare 
ikke hinanden, og ind imellem føler man sig måske ligefrem frastødt af den anden – ganske uden årsag. 

RAPPORT ID c 1 5 0 8  

Rapport – god, tillidsfuld kontakt 

(Rapport kommer af fransk og betyder relation eller forbindelse. Udtales rapƆ:r eller: rappår) 

Når to mennesker sidder fordybet i samtale, vil man ofte opleve, at deres kropssprog og tonefald er næsten ens. 

Måske rækker de ud efter deres kop på samme tid, og hvis den ene skifter stilling, følger den anden ret hurtigt 
efter – ubevidst. 

Man kan sige, at når to mennesker har god kontakt, ligner de hinanden – i kropssprog, tonefald, sproglige 
vendinger osv. 

Der sendes et ubevidst signal om at "jeg er ligesom dig", et signal der giver tryghed og tillid. 

Dette kaldes for at skabe rapport med den anden. Når vi skaber rapport, "taler vi samme sprog". 

Hvis to personer fra samme fagområde møder hinanden, f.eks. to buschauffører eller to sygeplejersker, falder de 
meget hurtigt i snak og skaber rapport, da de har en række fælles forudsætninger som f.eks. uddannelse – 
arbejdsmiljø og måske endda fælles bekendte. 
MATCHING ID c 1 5 0 9  

Matching – en model/teknik der benyttes til at skabe tæt kontakt. 

For at skabe rapport kan vi matche forskellige ting hos den anden person. 

Vi kan bevidst begynde at sætte os i samme stilling som den, vi taler med, eller vi kan tale lige så hurtigt eller 
langsomt som den anden. 

Det kalder vi at matche eller spejle den andens kropssprog eller talehastighed. 
PACING ID c 1 5 1 0  

Pacing – at opnå og bevare rapport med en anden person i et stykke tid ved at møde personen i dennes 
model af virkeligheden. 

Når vi virkelig har rapport, viser vi respekt for den andens model af verden. 

Pacing er en bevidst eller ubevidst efterligning af samtalepartnerens kommunikation, kropssprog samt verbal og 
nonverbal adfærd. 

Anerkendelsen giver den anden en følelse af, at hans/hendes model af verden også bliver respekteret, og han/hun 
føler sig pacet (mødt) nok til at have lyst til at lytte til andres synspunkter. 
MISMATCH ID c 1 5 1 1  



 

 

Mismatch - når du gør det modsatte af det, den anden person gør med sine ord, holdninger, toneleje eller 
kropssprog. 

Et mismatch vil stoppe god rapport med det samme. 

Nogle mennesker har mismatch som deres foretrukne kommunikationsform. En rigtig "Rasmus Modsat". 

Vi kender alle eksemplerne fra børn, der får at vide, at der er noget de ikke må, hvilket gør det næsten 100 % 
sikkert, at de gør det ved først givne lejlighed. 
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Assertiv kommunikation SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 5  

Assertion handler om at kunne sige til og fra, at turde sætte grænser og at kunne håndtere kritik på en konstruktiv 
måde. 

Eller som den engelske psykolog Anne Dickson definerer det: Handlingen i at sige til eller gøre noget "kraftfuldt". 
Derfor er gennemslagskraft også en naturlig oversættelse af ordet Assertion. 

Assertiv kommunikation er åben, ærlig og ligeværdig, og har tydelige ligheder med retlinet kommunikation. Den 
assertive kommunikation befinder sig et sted mellem den underdanige (submissive) og den aggressive 
kommunikationsform. 

Ved assertiv kommunikation forstås: 

• At man fastholder egne rettigheder samtidig med, at man respekterer andres rettigheder. 

• At man giver klart udtryk for sine holdninger, samtidig med at man anerkender andres holdninger. 

• At man respekterer både egne og andres interesser og rettigheder. 

© - og jeg mener hva' jeg si'r af Anne Dickson 

SITUATIONER SOM KRÆVER ASSERTIONSTRÆNING ID c 1 5 1 5  

• Du står i kø i butikken, og der er pludselig en, der bryder ind foran dig. 

• En kollega kritiserer dig på en ubehagelig måde, mens andre hører på det. 

• Din gode ven beder om at måtte låne din iPad til at tage med på ferie. 

• Du synes, at du har noget vigtigt – men personligt – at sige på arbejdet. Men du får det ikke sagt! 

• Under en lokal lønforhandling glatter din chef ud på din bekostning. Chefen fortolker nogle af dine argumenter 
fejlagtigt. Du bryder ikke ind. 

Alle disse er nogle af mange eksempler på, hvordan man kan benytte sin assertionstræning i praksis. 

RESULTATER VED ASSERTIV KOMMUNIKATION ID c 1 5 1 6  

Når du træner assertion, øver du dig i at blive tydelig, både hvad angår kommunikation, og hvad angår adfærd. 
Assertion lærer dig altså at blive klar over dine egne motiver og tage nye skridt i din personlige udvikling, og 
hjælper en til at tro på sig selv og sine rettigheder. Det er typisk i situationer, hvor vi føler os presset af den ene 
eller af den anden grund at denne kommunikationsform kan være behjælpelig. 

Det kan være de gange, hvor vi tænker, at det nok alligevel ikke nytter at sige noget. Eller tænker: "hvis jeg først 
begynder at sige noget, så siger jeg sikkert for meget og med alt for store bogstaver." - Så hellere bide tingene i 
sig og tænke på, at "der da heller ikke går noget af mig, fordi jeg lige ordner det her også". 

Hermed får man skabt en oprigtig og ærlig relation til andre, hvor der opbygges tillid. Man opnår løsninger, som 
tager hensyn til alles interesser og opbygger respekt hos modparten, selv når der opstår personlige og faglige 
modsætninger. 

Der findes god litteratur og mange kurser og uddannelsesforløb i assertionstræning for ledere og medarbejdere. 

Oprindeligt blev der især arbejdet med assertion i forbindelse med kvinder og selvværd. Mange kvinder oplevede, 
at de havde brug for at styrke sig personligt, når de gerne ville arbejde som ledere. 

Mange af de ting, der blev arbejdet med på kurserne, viste sig dog hurtigt også at have stor relevans og interesse 
for mænd. 

I dag arbejdes der med assertionstræning i relation til kommunikation, ledelse og personlig udvikling på alle 
niveauer i mange virksomheder. 



 

 

 
 

Vanskelige budskaber SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 6  

Hvordan siger man til en kollega, at han/hun har dårlig ånde? 

Eller konfronterer ham/hende i forhold til hygiejne, misbrug, fysisk, psykisk og social optræden? 

Det kan være meget ubehageligt, og der er kun en vej – øvelse – øvelse – øvelse. 

I visse kulturer ser man ofte, at budskabet kommer ud mellem linjerne eller i en grovkornet humoristisk form. Det 
kræver, at man kender hinanden godt at kunne sige f.eks.: "Puha, har du spist af skraldespanden i dag?" 

Vi bør tænke os gevaldigt om, inden vi vælger denne fremgangsmåde, da respekt og tillid nemt kan blive glemt. 

Vi kan benytte os af flere forskellige spørgeteknikker – åbne – lukkede – ledende – lineære – cirkulære – 
refleksive og strategiske spørgsmål. 

Nedenfor er en udredning af de forskellige spørgetyper. 

ÅBNE SPØRGSMÅL ID c 1 5 1 9  

• Her formulerer svarpersonen selv sit svar. 

• Svar på åbne spørgsmål er ofte meget forskellige og er svære at tolke eller sammenligne. 

• Åbne spørgsmål giver til gengæld ofte en dybere indsigt i problemstillingen. 

Et eksempel kunne være: 

Hvordan var trafikken på vej herhen i dag? 

LUKKEDE SPØRGSMÅL ID c 1 5 20  

• Her er svarmulighederne formuleret på forhånd. 

• Med de lukkede spørgsmål afskærer vi også os selv fra at få ny viden. 

• Advokater bruger ofte lukkede spørgsmål, når de afhører vidner, da de helst ikke vil opdage nye ting, når de 
står i retten - de leder folk til de svar, de vil have og væk fra de svar, de ikke ønsker. 

• Lukkede spørgsmål har ofte faste kategorier, og kan i nogle tilfælde besvares ved at sætte kryds ud for det felt, 
der passer. 

Et eksempel kunne være: 

Var trafikken slem i byen i dag? Ja / Nej 

LEDENDE SPØRGSMÅL ID c 1 5 2 1  

• Disse tager afsæt i spørgerens verdensbillede og lægger i større eller mindre grad op til ét bestemt svar - det, 
intervieweren på forhånd ønsker. 

• Ledende spørgsmål kan derfor være temmelig manipulerende. 

Et eksempel kunne være: 

"Hold da helt op, hvor var trafikken slem i dag. Hvordan kom du igennem byen?" 

LINEÆRE SPØRGSMÅL ID c 1 5 2 2  

• Disse er til indsamling af oplysninger og bruges til at orientere om en situation som hele. 

• Lineære spørgsmål medvirker derfor ikke til en løsning. 



 

 

Et eksempel kunne være: 

Hvem mon gør noget ved den trafik gennem byen? 

CIRKULÆRE SPØRGSMÅL ID c 1 5 2 3  

• Anvendes ofte til at finde et mønster, der binder det hele sammen. 

• Cirkulære spørgsmål prøver at finde forklaringer og kendetegnes ofte ved almindelig nysgerrighed over for 
problemstillingen. 

Et eksempel kunne være: 

Hvor mange gange måtte du holde for rødt lys i dag gennem byen? 

REflEKSIVE SPØRGSMÅL ID c 1 52 5  

• Her opfordres til selv at reflektere over deres handlinger og iagttagelser, hvilket åbner for at overveje nye 
valgmuligheder. 

• Personen påvirkes til at se fremad, at sætte sig i andres sted og gøre sig tanker om forskellige muligheder i den 
pågældende situation. 

Et eksempel kunne være: 

Nogle vil måske overveje at benytte de offentlige transportmidler. Hvad mener du om det? 

STRATEGISKE SPØRGSMÅL ID c 1 5 2 6  

• De stilles for at påvirke personen i en særlig retning. 

• Spørgeren forsøger at få personen til at tænke og gøre det, som han/hun synes er godt og rigtigt. 

• Styringen kan være skjult, idet hensigten og målet er pakket ind i selve spørgsmålets form. 

• Strategiske spørgsmål kan bevidst bruges som en slags provokation, der kan udfordre den interviewede til at 
træffe et valg. 

Et eksempel kunne være: 

Hvorfor tager du ikke bussen i stedet for at spilde tiden i bilen? Hvad ville der ske, hvis du tog bussen? 
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Aktiv lytning SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 7  

For at kunne kommunikere, skal du også kunne lytte. Det skulle vel ikke være så svært. Vi har jo to ører og én 
mund? 

Men faktum er, at det kræver en AKTIV indsats at lytte for at søge efter og forstå MENINGEN med det, der bliver 
sagt. 

At lytte aktivt betyder, at du ikke kun lytter med dine ører, men at du også er opmærksom på alle de andre 
signaler, som bliver givet - og det er faktisk noget, der kræver en del øvelse. 

© Kommunikation - for sundhedsprofessionelle, Trine Ungermann Fredskild, Bent Falk og Regner Birkelund, 2015. Aktivt link d. 30/1-2018: 
http://hud-terapeut.dk/pdf8/37746.pdf 

GODE RÅD VED AKTIV LYTNING ID c 1 5 2 8  

• Når en anden taler, så vær ikke forudindtaget. 

• Vær ikke forudindtaget overfor det, der siges. 

• Drag ikke forhastede konklusioner. 

• Planlæg ikke dit svar, mens du lytter. 

• Hold dine egne meninger og problemer på afstand. 

• Vær koncentreret og lyt efter det væsentlige. 

• Bemærk den talendes tonefald, mimik og kropssprog. 

TYPISKE BLOKERINGER FOR AKTIV LYTNING ID c 1 5 2 9  

• Man lytter ikke færdig, da man tror, at man har forstået. 

• Fortæller parallelhistorier – "det var ligesom dengang…" 

• Leverer løsningen – "du skal da bare…" 

• Uopmærksom på kropssprog, mimik og tone – skelner ikke mellem overflade og dybde. 

• Stiller ikke kvalitetsspørgsmål – afleder samtalen fra det væsentlige. 

• Undgår ikke følelsesmæssige reaktioner – "Hvorfor er det altid mig…?" 
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Kropssprog SIDE·INFO DEL·SIDE p5 3 0  

Kropssproget er en blanding af kropsholdning, ansigtsudtryk, øjnenes og kroppens bevægelser. 

Psykologen A. Mehrabin lavede i starten af 70'erne nogle forsøg, som blev til en model, kendt som 7-38-55-reglen. 

A. Mehrabin påviste en markant og ny fordeling i vores kommunikation: 

• Vores talte sprog (den verbale kommunikation) fylder kun 7 % af vores kommunikation. 

• 38 % af hvad vi kommunikerer, kommer via vores stemme. Det vil sige stemmens klang, hvor hurtigt vi taler, 
toneleje, udtale, pauser osv. 

• De sidste 55 % af kommunikationen er vores kropssprog. 

Andre forsøg har siden vist, at man næppe kan stille det så skarpt op, men afgjort er det at størstedelen af vores 
kommunikation sker på anden måde end med det direkte talte ord. 

©Link hentet d. 30/1-2018: https://www.businessballs.com/communication-skills/mehrabians-communication-theory-verbal-non-verbal-body-
language-152/ 

 
©Colourbox 

Nonverbal kommunikation ID c1538  

Nonverbal kommunikation er den del af kommunikationen, der ikke foregår med ord, men med tonefald, mimik og 
kropssprog. 

Når vi taler sammen, foregår en meget stor del af kommunikationen gennem stemmeføring og kropssprog. 

Vi har alle oplevet at det, der kommer ud af munden, ikke passer sammen med stemme og kropssprog. Når 
sådanne situationer opstår, er det altid signaler fra stemmen og kropssproget, vi automatisk tror på. 

Derfor tolker vi også på chefens korslagte arme og afvisende holdning og tonefald, selvom der tales om åbenhed. 
Kropssproget afslører den manglende interesse i emnet. Disse nonverbale signaler gør chefen utroværdig. 

EN LILLE ØVELSE ID c 1 5 3 9  

• Sæt dig på en stol – gem dit ansigt i hænderne og krum dig sammen – så siger du: 

"Ihhh, hvor har jeg det fantastisk. Hvor er det en dejlig dag". Du og andre omkring dig vil tydeligt kunne mærke den 
mismatch der forekommer mellem det talte sprog og dit kropssprog. 

https://kommunikationservicekonflikthaandtering.ibog.turteori.dk/fileadmin/_processed_/8/2/csm_COLOURBOX8726377_0ee2e9368a.jpg


 

 

• Læsning af kropssprog er en hel videnskab for sig selv. Hvis vi sætter os og iagttager mennesker, kan vi med 
lidt øvelse opfatte nogle få signaler og ud af dem drage nogle konklusioner. 

• Vores underbevidsthed er derimod i stand til at opfange meget mere. Dette hænger sammen med, at vores 
hjerne arbejder meget hurtigere, end vi kan nå at opfatte med sanserne. 

• Hjerneforskere tror, at den menneskelige hjerne er i stand til at arbejde med op til 10.000 separate faktorer på 
én gang lige under vores bevidsthedsniveau, når vi træffer beslutninger og drager konklusioner. 

• Endelig kan man ved hjælp af tekniske hjælpemidler – ofte filmoptagelser, der køres meget langsomt eller et 
billede af gangen, se endnu flere og ofte meget små signaler/udtryk. 

• Et par gode råd til et godt kropssprog kunne være: det skal være åbent, positivt, naturligt, levende, klart, 
imødekommende og i overensstemmelse med det talte. 

Der går "koks" i kropssproget i de situationer, hvor vi prøver at skjule vores følelser. Vi gør alt, hvad vi kan for at 
holde styr på kroppen, men kan alligevel ikke forhindre kroppen i at "tale over sig". 

Det kan godt være, at vores små løgne ikke bliver opdaget af en uopmærksom modpart, men en trænet og 
koncentreret iagttager kan sagtens se tegn og små signaler på, at vi skjuler noget. 

Vi kan kontrollere nogle dele af kroppens signaler bedre end andre. De letteste signaler at styre er dem, vi er mest 
bevidste om. 

Til daglig fokuserer vi mest på vores egen og andres ansigtsmimik. Vores viden om kropssprog er størst, når det 
gælder ansigtet, og det er derfor lettest at lyve med ansigtet. 

Skal vi lyve, er det derfor bedst at skjule resten af kroppen, f.eks. bag et stort skrivebord, en talerstol, eller i en 
telefon. 

Det er umuligt for os at "sløre" vores kropssprog og mimik helt, og det er et emne, der findes massevis af 
materiale om. 
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Girafsprog - ikke-voldelig kommunikation SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 8  

Den amerikanske psykolog Marshall Rosenberg står bag filosofien "ikke-voldelig kommunikation"; også kaldet 
"girafsprog". 

Tanken bag brugen af girafsprog er, at de ord vi bruger, når vi taler sammen, gør en stor forskel. 

Ord kan såre eller opmuntre, give os indsigt i egne og andres følelser eller lukke af for gensidig forståelse. Derfor 
er det meget vigtigt, hvordan vi formulerer os. 

Girafsprog er mere end bare en samtaleteknik. Det er en hjælp til at vise respekt og indføling over for andre 
mennesker – også over for en selv. 

Så selvom metoden kan virke enkel, kan den lave store forandringer. Det kræver dog en del øvelse at kunne 
bruge girafsproget. 

©Marshal B. Rosenberg: Ikkevoldelig kommunikation 'Girafsprog - brug din indfølingsevne og få både dine egne og andres behov tilgodeset, 
Borgen, 2003 (3. udg.) 

Girafsproget gør det muligt at påvirke andre mennesker positivt med vores tanker og handlinger. 

Metoden skal derfor ses som et redskab til at ændre den nuværende måde, vi lytter og udtrykker os på, hvis vi 
ikke opnår det ønskede resultat. 

Med metoden lærer vi at give udtryk for, hvad vi ønsker, at sætte grænser og blive bedre til at iagttage. 

Hermed bliver vi bedre til at sige vores mening uden at træde andre over tæerne og får således afvæbnet 
potentielle konflikter, så de forbliver fredelige dialoger. 

Girafsprog kan dog tage tid og energi at lære. 

GIRAFSPROG OG ULVESPROG ID c 1 5 3 2  

Ifølge Rosenberg er det svært at lære, fordi vi gennem vores opvækst har lært at kommunikere som ulve. 
Ulvesproget er girafsprogets modsætning. 

Rosenberg bruger altså de to dyr som symboler på to forskellige måder at kommunikere på. 

Giraffen med det store hjerte og det gode overblik symboliserer den ikke-voldelige kommunikation, mens den 
stygge ulv lægger navn til det negativt ladede sprog, vi er vokset op med. 

Ulvesproget er karakteriseret ved, at vi analyserer og kategoriserer mennesker og deres handlinger som værende 
normale/ unormale, dygtige/dumme, rigtige/forkerte osv. 

Bebrejdelser, kritik og sammenligninger er alle eksempler på ulvesprog. 

Vi kan ofte komme en konflikt i forkøbet ved at have afklaret vores forventninger - dette gælder både på 
arbejdspladsen, i familien og i parforholdet. 

Har vi styr på vores værdier, følelser og behov, og kan vi formidle dem i tide, så er det langt mere sandsynligt at vi 
får, hvad vi ønsker af den, vi kommunikerer med. 

Vi tillægger alle vores egen betydning i en bestemt handling. 

DISKUSSION OM HUSLIGE GØREMÅL ID c 1 5 3 4  

Vi kan alle have forskellige forventninger til handlingen "at vaske tøj" og diskussioner kan nemt opstå: 



 

 

• Hvornår er tøjet snavset? - hvem putter det i vasketøjskurven? - må man smide det ved siden af? - hvem 
kender vaskemaskinen?... osv. 

Hvis denne kommunikation skal være åben for løsninger, må man undgå at udstede domme som "du gør det altid 
forkert, når du vasker tøj...", da denne kritik ofte vil hindre begge parter i at få deres ønsker opfyldt. 

Ved denne kommunikation mødes man som oftest af et forsvar eller et modangreb: 

• "Jamen, det er også fordi…", eller "Du gad da heller ikke selv i sidste uge…". 

Dette kan løses ved at fortælle, hvorfor man har det aktuelle behov: 

• "Jeg er så træt i dag, gider du tage opvasken, så vil jeg blive rigtig glad." 

EN RIGTIG GIRAF ID c 1 6 9 9  

Skal opnå følgende: 

• At lytte til egne behov, ønsker og følelser samt give udtryk for dem. 

• At observere den andens behov, følelser og ønsker. 

• At holde gang i dialogen, eventuelt ved at stille spørgsmål til den andens behov, ønsker og følelser. 

Og undgå følgende: 

• At angribe den anden. 

• At forsvare sig mod det, den anden siger. 

• At trække sig ud af samtalen eller afslutte den og dermed afvise den anden. 
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Problemer med girafsprog SIDE·INFO DEL·SIDE p5 2 9  

Det er ikke altid nemt at være en god giraf, da det ikke er alle situationer, hvor det er passende at kommunikere 
sine følelser og behov. 

• Hvordan mon en billetkontrollør i DSB egentlig har det med at give en rejsende en afgift for at rejse uden billet? 

• Hvad føler en politimand, når nogen begår noget kriminelt? 

I den slags job oplever man ofte konflikter, der ikke har noget at gøre med den enkeltes behov eller følelser, men 
som handler om at håndhæve lovgivningen og varetage samfundets interesser, hvorfor man ikke kan vise sine 
følelser på samme måde. 

Det er en forudsætning, at man har en grundværdi om, at arbejdet er besværet værd, på trods af at man befinder 
sig i konfliktfyldt farvand i en stor del af arbejdsdagen. 

Man må ikke tage konflikterne personligt, ellers risikerer man at gå fysisk eller psykisk ned. 

Målsætning ID c1537  

Nogle konflikter vil uundgåeligt have en vinder og en taber, hvorfor det godt kan være problematisk at arbejde med 
konfliktløsning. 

Ulve har ikke altid lyst til at give sig, og nogle ulve vil gerne kæmpe en lang og hård kamp. Målet er derfor at skabe 
og bevare muligheden for, at begge parter kan vinde. 

De sværeste konflikter at løse er dem, man har levet med i lang tid. Denne type konflikter kan ikke løses på en 
eftermiddag, men kræver meget arbejde fra begge parter. 

Det kan desværre ofte være nemmere selv at sige op eller at fyre en medarbejder, hvis ikke parterne i en konflikt 
er indstillet på at løse konflikten, eller hvis der ikke er midler eller tid i virksomheden til at arbejde på en løsning. 

Man kan sige, at en god medarbejder eller en god chef er den, der ikke lader det komme så vidt, men netop kan 
se og tage fat i konflikten, når den opstår. Men det i sig selv kræver mod og øvelse for mange mennesker. 

 
©Colourbox 
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Kundeservice Side·Info DEL·SIDE p53 1  

Du skal logge ind for at skrive en note  

Hver gang en virksomhed møder sine kunder og samarbejdspartnere, bliver den målt og vurderet. Det er 

helhedsindtrykket, som kunden får, der skaber synet på virksomheden. 

Bliver virksomheden eksempelvis oplevet som åben og imødekommende eller som formel og distancerende. 

Hvis en virksomhed vil arbejde med sit image, er fine hjemmesider og flotte brochurer langt fra nok. 

©Henrik Meng: Værtens bedste service, 2013. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Forskellen på kerneydelser og periferiydelser ID c 1 5 4 7  

Tidligere definerede man service, som det man fik ekstra uden at betale for det. Man kaldte det henholdsvis 

kerneydelser og periferiydelser. 

Eksempler inden for transport kunne være: 

• Man betalte for køreturen i taxien, som er kerneydelsen, men at chaufføren stod ud og åbnede bildøren – det 
blev opfattet som servicen, altså periferiydelsen. 

• På flyrejsen fra København til Berlin er kerneydelsen at blive transporteret med fly, hvor periferiydelsen er 
hvor nemt det var at tjekke ind og stewardessens behagelige væsen. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

 

To cirkler der illustrerer forskellen på kerneydelser og periferiydelser i dag. 

https://kommunikationservicekonflikthaandtering.ibog.turteori.dk/fileadmin/_processed_/7/d/csm_Kerneydelser_periferiydelser_0f92f22db3.png


 

 

© Link hentet d. 30/1-2018: https://www.yumpu.com/da/document/view/18351648/koncepternes-tidsmaessige-

placering-trojkadk/191 

Du skal logge ind for at skrive en note  

God og dårlig service ID c 1 5 4 9  

Det bliver straks meget sværere, når vi skal til at definere god og dårlig service. 

God service handler om de øjne, der ser, og de forventninger der er til dig som leverandør. 

Hvis vi spørger tilfældige mennesker, "hvad er god service for dig?", vil svarene typisk være "noget med at være 

venlig" og "at give lidt ekstra". 

God service kan være meget svært at beskrive, til gengæld kan vi få masser af bud på, hvad dårlig service er. 

Dårlig service er sure miner, tidsnød, fornærmelser, manglende imødekommenhed, når ekspedienten ikke hører 

efter, eller når servicemedarbejderen bagatelliserer ens problemer. 

Vi kan alle huske en situation, hvor vi fik dårlig service. Det er straks sværere at huske den gode. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

 

©Colourbox 

Du skal logge ind for at skrive en note  

• En service eller en serviceydelse er oftest et gratis ikke-materielt produkt, hvilket blandt andet vil sige 
kundebetjening, hjælpsomhed, imødekommenhed og vejledning. Det er noget, de fleste ønsker sig, men de 
færreste kan definere. 

• Service er ofte et "socialt samspil" mellem leverandør og kunde. 

• Det er den personlige kontakt, der opstår, når kunde og sælger taler om kundens situation - eller den kontakt 
der opstår ved selve leveringen af en serviceydelse – når buschaufføren byder kunden velkommen. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Udvikling i serviceydelser ID c 1 5 5 1  

Serviceydelser har traditionelt være noget, der blev forbrugt samtidig med, at det blev produceret. 

https://kommunikationservicekonflikthaandtering.ibog.turteori.dk/fileadmin/_processed_/d/c/csm_COLOURBOX10274224_71018de9b3.jpg


 

 

Der er dog i de senere år sket en ny udvikling, som har overrasket en del, nemlig serviceydelser der ligger på 

lager. Den var der ikke mange, der troede på for 15 år siden. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Serviceydelser i vores tid ID c 1 5 5 2  

• Nu kan vi f.eks. se hvornår der skal foretages opdateringer af software - en service der ligger klar til, når du 
skal bruge den. 

• Netdoktor, hvor du kan få lægelig rådgivning over internettet. 

• Callcentre, der oven i købet kan være placeret i udlandet – hvor du kan få support, når du har brug for det. 

• Standard serviceydelser - eksempelvis som privatkunde i en bank, hvor de fleste ydelser og transaktioner 
ligger i faste rammer. 

• McDonaldsprodukter, som er ens, uanset om du køber dem i Italien eller i Silkeborg. Produktet er det 
samme. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Der findes mange typer af servicevirksomheder, ifølge Danmarks Statistik er de meste almindelige: 

• Viden/servicevirksomheder: Virksomheder, hvis kerneydelser er uddannelses-, rådgivnings- og 
konsulentydelser f.eks. it-opgaver, fakturering eller miljøregnskab m.m. 

• Detail- og engroshandelsvirksomheder: Omfatter detailhandelsvirksomheder, der sælger varer til private 
forbrugere. 

• Virksomheder inden for finansiel service: Omfatter virksomheder som pengeinstitutter, forsikringsselskaber 
og andre finansielle institutioner. 

• Transportvirksomheder: Omfatter virksomheder, der udfører transportydelser eller firmaer i tilknyttede 
støtteerhverv, for eksempel handicaptransport. 

• Virksomheder inden for operationel service: Består af manuelle serviceydelser, det kan eksempelvis 
være rengøring, kantinedrift og vedligehold af bygninger, omstilling og sekretærarbejde. Herunder også mere 
personlige services, hvor det drejer sig om pasning og pleje af børn og ældre i hjemmet. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Undersøgelser foretaget af analysefirmaer viser at kunderne ønsker og forventer: 

• Hjælp 

• Respekt og anerkendelse 

• Komfort, medfølelse og support 

• At blive hørt på med indforståelse – altså i enighed 

• Tilfredsstillelse 

• Tillid og tillidsfuldhed 

• Et venligt smilende ansigt 

• Forståelse af en bestemt sammenhæng 

• At føle sig betydningsfuld 



 

 

• Et kvalitetsprodukt eller service til en fair pris 

Andre undersøgelser viser, at når en virksomhed mister en kunde, er det ofte, fordi kunden er blevet vred over sin 

behandling. 

Det er ikke et spørgsmål om pris og kvalitet, som man ellers skulle tro. I stedet handler det om, at mennesker ofte 

går i baglås, når de ikke føler, at deres værd bliver anerkendt. 

©Linket hentet d. 30/2-2018: http://www.wilke.dk/kundeservice/download/Danskernes-oplevelse-af-kundeservice-2017.pdf 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Eksempel på dårlig kundeservice ID c 1 5 5 5  

Forestil dig, at du går ind i en butik. Du ved præcis, hvad du vil have, finder dine varer og går hen til kassen. 

To ekspedienter står og taler sammen. Ingen af dem bemærker dig. I stedet fortsætter de med at diskutere en fest, 

de begge var til i weekenden. Hvilke følelser får du, mens du står der helt ubemærket? 

Der er store chancer for, at du bliver irriteret. Du bliver måske endda så irritabel, at du stiller dine varer fra dig og 

går hen i en anden butik. Alt sammen fordi andre ikke ulejligede sig med at være opmærksom på dit værd som 

kunde. 

Har de to ekspedienter så ignoreret dig med fuldt overlæg? Næppe – det har nok ikke været deres hensigt, men 

du følte dig ikke respekteret. 

Ved at have kendskab til forventninger og frygt – og ikke mindst reaktioner på dette - som vist nedenfor, kan vi 

som serviceleverandører, sikre at kunderne ikke oplever dårlig kundeservice. 

Dårlig kundeservice koster oftest penge, nogle gange med det samme, andre gange på den lange bane. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

 

Øverst til venstre er en smiley med opfyldte forventninger: 

Kunden forudsætter dette. Kunden får, hvad der forventes. 
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Reaktion: Tilfreds (men ikke mere). 

Øverst til højre er en smiley med ikke-opfyldte forventninger: 

Kunden er skuffet og søger efter yderligere "fejl". 

Reaktion: Reklamation/frustration i stilhed. 

Nederst til venstre er en smiley med opfyldt frygt: 

Kundens fordomme er blevet bekræftet. 

Reaktion: "Jeg vidste det! Hvad ellers kunne jeg have forventet? Typisk!" 

Nederst til højre er en smiley med ikke-opfyldt frygt: 

Kunden er overrasket; derved mindre kritisk; ændrer sin forudindtaget holdning. 

Reaktion: Glæde/ros 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Husk derfor, at når du selv står overfor en irriteret person, er det bedste, du kan gøre:  

• At udvise respekt. Det er meget svært for andre at være vred på dig, når du udtrykker respekt. 

• Lad være med at bruge slangudtryk eller øgenavne, som kunden ikke forstår. 

• Kvalitet drejer sig i høj grad om forventninger og frygt, og hvor tydeligt dette er meldt ud. 

• Forventninger, der ikke bliver opfyldt, bliver til skuffelse. 

• Hvis kundens frygt derimod ikke bliver bekræftet, men forventningerne imødegået eller ligefrem overgået, vil 
det udløse en følelse af behagelig overraskelse og glæde hos kunden. 

Du skal logge ind for at skrive en note  
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SMART-modellen SIDE·INFO DEL·SIDE p5 3 3  

Hvis en servicevirksomhed ikke er meget præcis i sine informationer om den vare eller serviceydelse, der skal 
leveres, kommer virksomheden let i problemer. 

Vi kender alle historierne om supersælgere, der lover guld og grønne skove. Men heldigvis findes der ikke mange 
af den type salgsmedarbejdere længere. Langt de fleste forventningsafstemmer og har gode og ærlige 
forhandlinger med kunderne. 

Lige netop forventningsafstemningen er nødt til at være meget præcis, og det er ikke altid lige lette at gå til. Det 
kan derfor anbefales, at man benytter sig af et værktøj, som bl.a. er udviklet til at lave målsætninger. 

En mulighed kunne være SMART-modellen. 

SMART-modellen ses i flere varianter, og er sandsynligvis udviklet af østrigeren Peter Drucker i midten af 50'erne, 
hvor han skrev bogen 'The Practice of Management'. 

Modellen kom dog først rigtig frem i 1981 hvor en amerikaner ved navn George T. Doran beskrev den i artiklen, 
"Management Review". 

 
Her vises SMART-modellen illustreret med tekst og farver. Indholdet i figuren kan læses i rubrikken nedenfor. 
© Anthony Robbins: "Der findes ikke dovne mennesker, der findes kun svage mål" 

SMART DÆKKER OVER ID c 1 5 59  

• Specifikt – kort og præcis beskrivelse af hvad vi ønsker at opnå, og hvad vi skal gøre for at nå målet. 

• Målbart – f.eks. i størrelser, deadlines eller leveringstid. Vi skal kunne se og vide, at målet er nået. 

• Attraktivt – det er "besværet værd" at arbejde med for at opnå målet (A kan have flere betydninger). 

• Realistisk – målet skal være muligt at opnå. 

• Tidsbestemt – så vi er enige om hvornår målet er nået (Evaluering – benyttes nogle gange, men ikke altid). 

FORVENTNINGSAFSTEMNING I HVERDAGEN ID c 1 5 6 0  

I SMART-modellen benyttes ordet "målet". Skifter vi "målet" ud med "levering af ydelsen" eller sætter lighedstegn 
mellem de to begreber, så er modellen særdeles velegnet til at få afstemt forventningerne. 

• Kunden ønsker fyringsolie leveret til adressen – det må siges at være specifikt – S 

• Kunden ønsker 2.000 liter – det er særdeles målbart – M 

• Prisen skal være med kontantrabat – er det besværet værd, altså attraktivt? – A 

https://kommunikationservicekonflikthaandtering.ibog.turteori.dk/fileadmin/_processed_/e/8/csm_SMART-model_1366158ee1.png


 

 

• Kan fyringsolien leveres? – Har man passende køretøj/chauffør til opgaven? – er det realistisk? – R 

• Kunden vil have olien leveret d. 17 i måneden og inden kl. 14.00 på dagen – tiden er fastsat - T 

Der er ingen problemer i denne forventningsafstemning, så aftalen vil holde under normale omstændigheder. Men 
man kan selvfølgelig ikke gardere sig mod alt – punktering, færdselsuheld eller jordskælv. 
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Når forventningerne ikke opfyldes SIDE·INFO DEL·SIDE p5 3 4  

Skulle man så være så uheldig at komme i den situation, hvor man som leverandør ikke kan leve op til kundens 
forventninger, så kan man følge et eller flere af disse råd: 

• Være positiv - både tidligt om morgenen og sidst på dagen. 

• Tag alle henvendelser seriøst. 

• Find frem til den person i virksomheden, som bedst kan løse kundens problem. 

• Være villig til at undersøge en forespørgsel fra en kunde. 

• Hold aftaler om at vende tilbage til kunden. 

• Hav tålmodighed til at nå frem til en tilfredsstillende løsning for kunden, inden samtalen afsluttes. 

I nogle - særligt større internationale virksomheder - har man beskrevne procedurer for, hvordan ansatte skal 
optræde i kundekontakt, og man bliver undervist i at handle i henhold til firmaets politikker. 

I mindre virksomheder lærer man ofte den gode kundekontakt af mere erfarne kollegaer eller lærer det med 
erfaringen. Det sidste er ikke at anbefale. 

 
©Colourbox 
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Virksomhedens ansigt udadtil SIDE·INFO DEL·SIDE p5 3 5  

I salgsverdenen har man en regel, som beskriver nonverbal kommunikation på en let og forståelig måde, når det 
er første gang, man står over for en ny kunde, kollega eller samarbejdspartner – reglen kaldes 4 x 20-reglen. 

4 X 20-REGLEN ID c 1 5 6 4  

• De første 20 sekunder er afgørende for, om man har tillid til den anden part. Derfor må personen altid virke 
venlig, imødekommende og opmærksom fra starten. 

• De første 20 centimeter, hvilket vil sige ansigtet, er det første man ser. Det skal gerne vise et oprigtigt smil, og 
det må helst ikke kunne ses, at "der var gang i den i går aftes" eller "føj, for en møgdag!" 

• De første 20 ord er ofte med til, at man danner sig et billede af den anden persons evner og lyst til at 
kommunikere. Er han/ hun høflig? Hvordan tiltaler han/hun mig? 

• De første 20 skridt. Den måde den anden part kommer dig i møde på. Det er ikke kun måden at gå på, men 
hele fremtoningen, der afslører holdningen til opgaven, jobbet og dermed til dig. 

Vi viser virksomhedens ansigt udadtil på mange måder. Vi viser det med vores arbejdstøj eller vores uniform og 
med de biler, vi kører i (farver, logo). 

Hvis vi som medarbejdere ikke kan være stolte af at vise, hvilket firma vi kommer fra, så er det nok ikke det rigtige 
sted, vi arbejder. 

Firmaets farver, logo osv. er ofte det, kunderne husker bedst, men i samme åndedrag hæftes den service på, som 
firmaet leverer: 

"Det er dem med de blå biler og den der figur, og de er alle sammen så hjælpsomme." 

©Linket hentet d. 30/1-2018: http://www.itrojka.dk/SogS/figur/fig4_7.pdf 

ISBN: 9788770576499. Copyright © TUR Forlag 2018 | Alle rettigheder forbeholdt 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Tidsplaner Side·Info DEL·SIDE p536  

Du skal logge ind for at skrive en note  

Vores dagligdag er fyldt med rigtig mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Derfor er det nødvendigt at 

planlægge opgaverne grundigt, så aftalte tidsplaner kan overholdes. 

Vi kender især problemet fra byggesager, hvor der skal betales dagsbøder, når tidsplanerne ikke overholdes, og 

det er det samme i alle brancher. Forsinkelser er lig med øgede omkostninger. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Men tidsplaner og overholdelse af disse er meget vigtigt, når vi skal levere en serviceydelse eller leverance til en 

kunden. Emnet bør derfor prioriteres højt under forhandlinger med kunden. 

Vi kan alle have lyst til at skælde ud på buschaufføren, der kommer 4 minutter for sent, da akkurat de 4 minutter 

gør, at vi ikke lige når det rette tog og kommer for sent i lufthavnen til vores fly, og derfor er nødt til at købe en ny 

billet. 

Det kan dog resultere i at den person, der skal levere ydelsen til rette tid, kan opfatte tidsplanen som en væsentlig 

stressfaktor, og derved medvirkende årsag til at han/hun begår flere fejl. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

10 retningslinjer for kundekontakt ID c 1 5 6 7  

Hver af de 10 retningslinjer for kundekontakt har nogle eksempler på, hvordan man imødekommer kundens 

ønsker og behov. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

1. Værdighed og respekt ID c 1 5 6 8  

Du skal behandle kunderne med værdighed og respekt, hvilket blandet andet kan gøres ved at benytte følgende 

fraser: 

• Jeg vil tage mig af det. 

• Jeg forstår, hvad du mener – jeg vil drøfte det med min leder. 

• Jeg beklager meget for enhver ulejlighed, du har haft. 

• Lad mig gøre nogle notater om de ting, der er behov for at rette. 

• Kan vi diskutere dette på et andet tidspunkt. 

• Undskyld. 

• Vi er under tidspres med at læsse af – Jeg lover at se nærmere på det og vende tilbage til dig med et svar 
hurtigst muligt. 

Du skal logge ind for at skrive en note  



 

 

2. Klar og tydelig kommunikation ID c 1 5 6 9  

Du skal kommunikere klart og tydeligt med kunderne: 

• Tal dine kunders sprog. Husk, at formålet med enhver konversation med en kunde er at kommunikere klart 
og effektivt. Brug derfor et sprog, som kunden forstår og sørg for at konversationen er tovejs. Test 
gerne forståelsen. 

• Lyt opmærksomt uden at afbryde. Tag en dyb indånding og tæl til 10. 

• Træf et bevidst valg om dit svar. Du kan blive vred, forsøge at løse problemet, eller ignorere det. Hvis du 
vælger at løse det, forhindrer du, at det sker igen. HUSK, hvad dit mål er i denne samtale! 

• Anerkend den anden persons følelser. Gør det okay for dem at føle, som de gør. "Jeg forstår godt, du er.." 

• Stil objektive spørgsmål for afklaring. Åbne spørgsmål er bedst, som eksempelvis "Hvad mener du med det 
– vær venlig at forklare mig det?" 

• Prøv at se sagen fra den anden persons side. Udtryk enighed, hvor du kan, og giv feedback på hvad du 
hører. 

• Hold dig til emnet. Definér dit problem og bland ikke andre emner ind i det. 

• Vær tålmodig med den anden part og dig selv. Problemer har ikke altid en "her-og-nu" løsning. 

• Udtryk din egen mening. Tving ikke beviser frem. Præsenter din fremlægning uden at presse den anden part 
op i et hjørne. 

• Forklar hvorfor. En fornuftig forklaring kan ofte tage brodden af en pinlig situation. 

• Udarbejd en "win-win" plan. Vær sikker på, at din løsning er fair og til at komme videre med for alle 
involverede (ingen skjult dagsorden). 

Du skal logge ind for at skrive en note  

3. Udvis energi og entusiasme ID c 1 5 7 0  

Det er vigtigt, at du udviser energi og entusiasme over for kunderne. Det er vigtigt at forstå, hvordan en positiv 

attitude skal være: 

• forstående. 

• støttende. 

• hjælpsom. 

• motiveret. 

• dedikeret. 

• Forstå effekten af assertiv (selvsikker og stærk) opførsel. 

• Tackle svære situationer på en professionel måde uden at blive aggressiv eller for ydmyg. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

4. Hold hvad du lover ID c 1 5 7 1  

Du skal altid holde, hvad du lover kunderne: 

• Forstå vigtigheden af at holde et løfte til en kunde. 

• Forstå dine grænser, når du giver løfter til kunder. 



 

 

• Sørg for at vide, hvordan du kommunikerer klart og præcist med kunder for at undgå misforståelser. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

5. Kompetente ansatte ID c 1 5 7 2  

Alle ansatte skal være kompetente til at behandle kunderne på den bedst mulige måde: 

• Har du tjek på dit eget kompetenceniveau? 

• Hav kendskab til de lokale serviceaftaler med hver kunde. 

• Hav kendskab til virksomhedens sidste-øjebliks procedurer. 

• Kend de definerede og beskrevne procedurer med hver kunde. 

• Kend din egen funktion og dit ansvarsområde. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

6. Mist aldrig en kunde ID c 1 5 7 3  

Man skal undgå at miste en kunde: 

• Du skal vide, hvordan virksomheden beholder en kunde. 

• Du skal forstå vigtigheden af løbende forbedringer. 

• Du skal vide, hvordan feedback fra kunden behandles. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

7. Forespørgsler og klager ID c 1 5 7 4  

Du skal altid reagere hurtigt på kundernes forespørgsler og klager: 

• Forstå vigtigheden af at give hurtig og detaljeret feedback til kunderne. 

• Behandle kundernes forespørgsler og klager internt. 

• Glem aldrig, at for kunden er du firmaet. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

8. Personlig fremtoning ID c 1 5 7 5  

Du skal være omhyggelig med din personlige fremtoning, når du omgås kunder: 

• Forstå betydningen af personlig fremtoning. 

• Du skal vide, hvordan du møder kunden på den mest hensigtsmæssige måde. 

Nogle eksempler kunne være: 

• Håret bør være redt. 

• Skæg bør være velplejet og trimmet. 

• Smykker bør være "konservative". 



 

 

• Tænder bør være rene og ånden frisk. 

• Tøjet skal være rent og strøget. 

• Man bør ikke bære solbriller under samtale med kunden. 

• Uniform skal følge retningslinjerne, hvis sådan nogle findes. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

9. God vejledning ID c 1 5 7 6  

Du skal altid vejlede kunderne på bedst mulig vis: 

• Der er mange fordele ved praktisk vejledning af en kunde frem for kun at give mundtlig anvisning. Nogle af 
fordelene er; det giver en bedre forståelse, giver mulighed for at justere antal og leveringstidspunkt, færre 
fejltagelser, mindre tidsspilde. Derudover vil det være med til at få kunden til at føle sig vigtig. Alt dette 
hjælper til at sikre, at vi er effektive, og at vores kunder er tilfredse. 

• Uklare, mundtlige anvisninger (især hvor modersmålet/ sproget ikke er ens for begge parter) har mange 
ulemper, når man vejleder kunden. Kunder kan føle sig frustreret ved ikke at være i stand til at gennemskue, 
hvad der er vigtigt for dem. De kan også føle at leverandøren ikke lever op til det, der forventes af dem. 

Et eksempel kunne være: 

Kunden får ved leveringen at vide, at en vare skal indstilles på en bestemt måde, for så virker den bedst. Kunden 

har fået en anden opfattelse, da sælgeren solgte produktet. Så nu er kunden i tvivl om kvaliteten af købet. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

10. Skab begejstring ID c 1 5 7 7  

Du skal vække begejstring hos kunderne: 

• Understøt begejstringen ved altid at imødekomme, og, når det er passende, overgå kundens forventninger, 
både hvad angår produkter og service. 

• For at kunne forbedre den servicekvalitet, som kunden oplever, må vi interessere os for kundens oplevelse. 
Dette kan man bedst afdække ved at bruge E'et i vores SMART(E)-model, altså ved at evaluere. 

Du skal logge ind for at skrive en note  
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Konflikthåndtering SIDE·INFO DEL·SIDE p5 3 7  

Ikke to konflikter er ens, men alligevel er der nogle mønstre, der går igen i alle konflikter. 

Når vi lærer at genkende disse mønstre, kan vi enten styre konflikten eller skabe overskud til at få hjælp af andre 
til at komme videre. 

©Tina Monberg, Konflikthåndtering, Børsens Forlag 2006 

Hvad er en konflikt? ID c1579  

I følge Center for Konfliktløsning er en konflikt "en uoverensstemmelse, der giver spændinger i og mellem 
mennesker." 

Uoverensstemmelsen handler om sagen, man er uenig om, mens spændingerne er de følelser, man har i 
forbindelse med uoverensstemmelsen. 

Man kan kun løse en konflikt, hvis man gør noget ved både uoverensstemmelsen og spændingerne. 

Hvorfor har vi konflikter? ID c1580  

Vi kan ikke undgå, at der opstår konflikter. Hvor der er uoverensstemmelse og mennesker med følelser, er der 
også risiko for konflikt. Men vi kan lære at håndtere konflikterne. 

Konflikter er kommet for at blive og heldigvis for det. Hvis vi som mennesker aldrig havde konflikter med hinanden, 
ville vi ikke udvikle os, da de ofte opstår på grund af manglende viden og indsigt. 

Når vi har en konflikt, bliver vi tvunget til at se tingene fra en anden vinkel og være mere åbne for andres 
opfattelse af verden. 

Konflikter opstår meget hurtigt, når vi skal give eller modtage nogle vanskelige budskaber. Vanskelige budskaber 
er ofte personrelateret, og hvis afsenderen ikke magter at levere det vanskelige budskab på en respektfuld måde, 
så lurer konflikten lige om hjørnet. 

 
©Colourbox 
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Vanskelige budskaber SIDE·INFO DEL·SIDE p5 3 8  

Når et vanskelig budskab skal ud, er det vigtigt, at vi taler i jeg-form. Vi taler for os selv og tager ansvaret for det, vi 
siger. Vi holder os på egen banehalvdel. 

På den måde giver vi modparten mulighed for at komme med sine meninger. Vi åbner for dialog. Begynder vi først 
at generalisere, er det et signal om, at vi er på vej op ad konflikttrappen. 

Tal derfor på egne vegne: 

• Jeg tror – man tror (prøv at skifte alle vi'erne ud med man'er i afsnittet ovenover og bemærk forskellen) 

• Jeg kan – vi føler nok alle 

• Jeg vil – alle er vist enige om 

• Jeg mener – mange synes sikkert 

Benyt dig af et positivt sprog, så du vender opmærksomheden mod muligheder i stedet for begrænsninger. Hav 
fokus på det, du gerne vil opnå i stedet for det, du vil undgå. 

Hermed hjælper du din omverden med at forstå dine ønsker og mål. Du tager ansvar for, at du opnår det, du vil. 

Når du bruger et positivt sprog: 

• Taler du om det, du ønsker dig. 

• Taler du om det, der virker godt. 

• Taler du om den fremtid, du ønsker. 

• Anerkender du forskellige holdninger. 

I fejl- og mangelsprog: 

• Taler du om det, du ikke vil have. 

• Taler du om det, der ikke virker. 

• Taler du om det, du vil undgå. 

• Ser du uenighed som konflikt. 

1. Version 

• Din ægtefælle siger: "Du rydder aldrig op efter dig selv. Jeg er så træt af altid at falde over dine ting. Det er så 
irriterende, at du aldrig overholder aftalerne". 

Din ægtefælle opnår ikke det, han/hun vil, da du holder op med at lytte, fordi du naturligt vil tage det personligt og 
gå i forsvarsposition. 

2. Version 

• I stedet kunne ægtefællen sige: "Kan vi ikke lave en aftale om, at vi rydder op efter os selv. Jeg er bange for at 
falde over alle de ting, der står på gulvet. Jeg vil blive glad for, at du rydder op efter dig selv". 

Med denne tilgang er der større sandsynlighed for, at din ægtefælle opnår, det han/hun vil, da du ikke føler dig 
angrebet og derfor lytter. Her kan du gå i dialog og sige, hvad du mener om sagen. 



 

 

 
©Colourbox 

• Dit valg af kommunikationsform kan fremkalde eller dæmpe en konflikt. Det vil sandsynligvis bringe en konflikt 
tættere på, hvis du bruger "når du...", eller afbryder og stiller ledende spørgsmål. 

• Konflikten bliver ofte tonet ned, når du bruger "jeg-ord…" og åbne spørgsmål. 

• Fokus skal være på sagen dvs. problemets kerne: "Du står i vejen for mig lige nu. Vil du være venlig at flytte 
dig?" 
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Hvordan løses en konflikt Side·Info DEL·SIDE p539  

Du skal logge ind for at skrive en note  

"Tal i vrede, og du vil holde den bedste tale, du nogensinde har fortrudt". 

Winston Churchill 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Jo mere vi øver os, jo bedre bliver vi til at håndtere og løse konflikter. 

Første skridt mod at løse en konflikt er at være interesseret i at løse den. Uløselige konflikter opstår ofte, fordi den 

ene part starter et verbalt angreb, hvor parternes opfattelse er forskellig. 

Eksempelvis ved personlige angreb som: "Du er simpelt hen så luddoven!" 

Du skal logge ind for at skrive en note  

• Det første skridt mod at løse en konflikt er at søge løsningen i stedet for konflikten. 

• En person, der taler girafsprog, vil altid slutte af med et forslag til en løsning. 

• Det er vigtigt, at du er opmærksom på din egen konfliktstil, så du har mulighed for at forholde dig til den. 

• Når du kender dine reaktionsmønstre, kan du langt hen ad vejen sikre, at konflikten ikke blusser op. 

• Der findes mange forskellige modeller af konfliktstile og -typer. 

• En meget benyttet model er startet af Thomas Kilmann, som flere, bl.a. Blake og Mounton, har 
videreudviklet. 

Du skal logge ind for at skrive en note  



 

 

 

Illustrationen viser en graf over de fem forskellige konflikttyper og de dyr, man kan sammenligne dem med. 

1. Tilpassende teddybjørn. 
2. Undvigende skildpadde. 
3. Konkurrerende haj. 
4. Samarbejdende ugle. 
5. Kompromissøgende ræv. 

• Den tykke linje viser de almindeligste "vinde eller tabe" udfaldsmuligheder. 

• Den tynde linje viser de udfaldsmuligheder, hvor begge parter vinder i forhold til udgangspunktet. 

• Den stiplede linje viser udfaldsmuligheder hvor deltagerne modstræbende inddrages i et kompromis. 

©Blake og Mouton: The Managerial Grid, Gulf, 1964 

Du skal logge ind for at skrive en note  

De fem stilarter ID c 1 7 1 6  

I boksene herunder gennemgås de 5 stilarter enkeltvis med karakteristika ved stilen, karakteristik af brugeren, og i 

hvilke situationer adfærden er anvendelig. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Konkurrere - HAJEN ID c 1 7 1 0  

Karakteristika ved denne stil 

• Det gælder om ikke at tabe. 

• Adfærden er typisk udfordrende, dominerende og kan være aggressiv. 

• Til gengæld ved de andre, hvor de har en. 
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Karakteristik af bruger 

• Har faste standpunkter. 

• Kan virke skræmmende på andre, der frygter uenighed. 

Anvendelig når 

• Der foreligger en nødsituation. 

• Beslutningen er upopulær. 

• Man er sikker på, at man har ret i en vigtig sag. 

• Man er oppe imod opportunister, som udnytter situationen, hvis man ikke står fast. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Samarbejde - UGLEN ID c 1 7 1 2  

Karakteristika ved denne stil 

• Begge parter skal være tilfredse. 

• Samarbejde betyder ikke, at man er tossegod eller konfliktsky. 

Karakteristik af bruger 

• Ser uenighed som en lejlighed til at skabe forbedringer. 

• Gør sig undertiden urimelige anstrengelser for at skabe konsensus om uvigtige ting. 

Anvendelig når 

• Begge parters ønsker er for vigtige til en simpel handel. 

• Man ønsker at få indsigt i andres ideer og mening. 

• Man vil have et nuanceret beslutningsgrundlag. 

• Man søger konsensus for at opnå fælles ejerskab. 

• Man vil rette op på et tidligere fjendtligt forhold. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Søge kompromis - RÆVEN ID c 1 7 1 3  

Karakteristika ved denne stil 

• Det er nok, hvis begge parter er nogenlunde tilfredse, og at der findes en moderat, måske ufuldstændig 
løsning. 

Karakteristik af bruger 

• Anser måske kynisk kompromiset som vigtigere end konfliktens substans. 

• Er i stand til at give og tage. 

Anvendelig når 



 

 

• Man er ikke i direkte modstrid med mål og principper, og en konflikt ville have uacceptable omkostninger. 

• Begge parter er lige stærke og er fastlåst. 

• Man søger en hurtig, midlertidig løsning i en kompleks sag. 

• Deadline skal overholdes. 

• Samarbejde og konkurrerende stil er forsøgt, men har ikke virket. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Undgå - SKILDPADDEN ID c 1 7 1 4  

Karakteristika ved denne stil 

• Kan virke som ligegyldighed. 

• De der undgår, overlader problemløsningen til skæbnen eller udviklingen. 

• Ved konfrontation vil de forsøge at aflede opmærksomheden fra det eller ignorere det. 

Karakteristik af bruger 

• Accepterer at der ikke træffes beslutninger. 

• Er tilbageholdende med bidrag til beslutninger og er omhyggelig med at undgå konflikt, da man meget nødigt 
vil såre andres følelser. 

• Overlader kontroversielle spørgsmål til andre. 

Anvendelig når 

• Konflikten er i småtingsafdelingen og triviel. 

• Sejr er umulig. 

• Udbyttet ved at løse problemet står ikke mål med de mulige omkostninger. 

• Det er fordelagtigt at lade vrede og lidenskab rase ud, før man håndterer konflikten. 

• Nærmere analyse kan være nyttigere end en hurtig løsning. 

• Konflikten er ikke af central betydning. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Tilpasse sig - TEDDYBJØRNEN ID c 1 7 1 5  

Karakteristika ved denne stil 

• Tilgodeser andres behov – måske endda på bekostning af sine egne. 

Karakteristik af bruger 

• Giver efter for andre mod garantier. 

• Fornuftig. 

• Villig til at indrømme fejl. 

• Klog nok til at overgive sig, når det er det rigtige at gøre. 



 

 

• Ved, hvornår det er rigtigt at gøre en undtagelse i forhold til den vedtagne politik. 

Anvendelig når 

• Den anden part har en bedre sag og fortjener at vinde. 

• Man ønsker selv at foretage ændringer. 

• Konflikten betyder mere for den anden part end for en selv. 

• Man ønsker at modparten skylder én en tjeneste. 

• Den anden part har de bedste kort på hånden. 

• Man foretrækker fred frem for det, man måske kunne vinde ved en konflikt. 

Du skal logge ind for at skrive en note  
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Klare budskaber SIDE·INFO DEL·SIDE p5 4 0  

De fleste mennesker mener selv, at de udtrykker sig klart og tydeligt, hvorfor de forventer at modtageren forstår, 
hvad de siger. Virkeligheden er dog ofte en anden, så man skal tænke over, hvad og hvordan man kommunikerer. 

En kæk bemærkning i en telefon eller en hurtig sms kan let blive misforstået, da vi mangler mimikken, 
øjenkontakten og smilet. 

Disse situationer kaldes ofte støjkilder, hvilket er et begreb mange gennem tiden har beskæftiget sig med i takt 
med mediernes udvikling. Her menes altså ikke skratten på linjen, når man taler, men en forhindring der gør, at 
kommunikationen ikke fungerer hensigtsmæssigt. 

Anna Ebbesen og Astrid Haug: Lyt til elefanterne, 2009 

6 GODE RÅD TIL AT FÅ DIT BUDSKAB IGENNEM ID c 1 5 9 1  

1. Sig hvad du mener – der er ingen, der kan læse tanker. Vi er som regel ikke gode til at sætte ord på, hvad vi 
egentlig tænker og føler. 

"Det er et problem for mig, at du er længe væk til frokost. Jeg har megatravlt, når du ikke er der." 

2. Begrund dine udtalelser. Det kan være svært at forholde sig til en udtalelse som: "Jeg er imod", hvis der ikke 
samtidig bliver givet en begrundelse. Vær åben, ærlig og begrund din mening. 

"I går var du væk i 45 minutter, og jeg kunne ikke nå at lave alle opgaverne, da jeg var helt alene." 

3. Tag ansvar for dit budskab. Der er ikke noget værre, end når nogen siger: "Vi er mange, der mener, at dette 
forslag er forkert". I stedet for at stive sig selv af med hvad andre mener, bør du stå ved dine egne holdninger. 

Hvis du er imod et forslag, så sig det ligeud. Bare gør det med respekt og i en ordentlig tone. 

4. Vær specifik – dét, det lige præcis handler om. Vi taler alt for ofte i generelle vendinger, i stedet for at sige det, 
vi mener. Sig det, som det er, også hvis du er utilfreds med nogen eller noget. 

"Det er nogle dårlige møder, vi har". På den måde bevæger vi os som katten om den varme grød i stedet for 
konkret at sige, hvad det handler om. Det er især personer der er lidt konfliktsky, der bruger disse vendinger. 

5. Lyt til de andre. Vi er skabt med to ører og én mund. Det er et fingerpeg om, at vi skal bruge mere tid på at lytte 
end på at tale. Det er vigtigt at lytte sig frem til det, de andre siger. 

Prøv at forstå meningen og motiverne bag det, de andre siger. Altså aktiv lytning, der dækker over at sige så lidt 
som muligt og lade den anden tale. Du er nærværende, nysgerrigt undersøgende og bruger et åbent og 
imødekommende kropssprog. 

"Hvorfor var du så længe væk, da du holdt frokost?" "Lavede du noget andet, eller hyggede I bare i kantinen?" - 
For hvis nu kollegaen løste en opgave for chefen, er der jo ingen grund til at blive sur over, at kollegaen var længe 
væk i forbindelse med frokosten. 

6. Respekter hinanden. Skal kommunikationen fungere, så gælder det om, at vi har respekt for hinanden og ser 
hinanden som ligeværdige parter i et samarbejde. På den måde får vi det bedste samarbejde. 

Kommunikerer vi ikke budskabet ordentligt ud og bliver i flinkeskolen, så vil andre opfatte os som venlige 
mennesker, der er nemme at omgås. Problemet er bare, at vi ikke får sagt fra eller får meldt ud de rigtige steder 
eller til de rigtige personer. Den ærlige mening bliver i stedet flyttet til pauserne. 



 

 

Vi lufter typisk vores rigtige mening og frustationer over hvordan tingene fungerer under snakken ved kaffebordet, 
snakken med kollegaen på vej hjem eller small talken over en øl i garagen. 

På den måde får vi aldrig sagt det væsentlige til de rigtige mennesker. Det må være én af vores vigtigste opgaver 
at flytte "pausesnakken" ind på de rigtige møder. 

Vi bør stræbe efter en situation, hvor vi kommunikerer direkte til hinanden og ikke ordner det hele med sladder. 
Men vi kan have svært ved at sige tingene ligeud til den rette person på det rette sted, fordi det er svært at give og 
modtage kritik og feedback. 

Faktum er bare, at konflikten eksisterer, hvis den ene part oplever den. 
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Konstruktiv kritik SIDE·INFO DEL·SIDE p5 4 1  

Det er vigtigt at tage imod kritik på en konstruktiv måde, men når vi oplever kritik og konflikter, træder vores 
forsvarsmekanismer i kraft. 

Disse forsvarsmekanismer kan være en nødvendig beskyttelse, men kan også være noget vi bruger pr. automatik, 
uden at det egentlig er nødvendigt i situationen. Vi skal øve os i at bruge forsvarsmekanismerne rigtigt. 

FORSVARSMEKANISMER ID c 15 9 4  

Her er nogle af de almindeligste forsvarsmekanismer, vi bruger for at beskytte os selv: 

1. Strudse-metoden: I stedet for at forholde os til kritikken, stikker vi hovedet i busken og håber på, at 
problemerne nok løser sig selv eller forsvinder, når bare vi ikke taler om dem. 

2. Syndebukke-metoden: Vi kan vælge at spille syndebuk og altid sige: "Det er min skyld." På den måde bliver 
konflikterne lukket ned og løst for en kort tid – men de vil næsten altid komme igen, fordi de ikke bliver løst, men 
blot fortrængt. 

3. Teflon-metoden: Vi lader kritikken prelle af – f.eks. med et raskt svar, før tingene er sagt til ende. Vi kan også 
bruge en masse ord – men ikke lade ord og følelser følges ad. Det er også muligt at bruge jokes til at afværge 
kritikken. "Ja, ja, vi har da også vildt travlt." 

4. Glasur-metoden: Vi siger igen og igen "vi har det så godt med hinanden i vores fællesskab" eller "hvor er det 
altså nogle pragtfulde møder, vi har". Alle holder en pæn facade – både overfor sig selv og andre – i stedet for 
at erkende konflikterne. Denne metode kan være med til, at de andre ikke har mod på at tage konflikter op til en 
snak – eller til at give en berettiget kritik. 

5. Gå i kødet på-metoden: Når en konflikt viser sig i det fjerne, eller vi får kritik, går vi straks til angreb. "Det 
bedste forsvar er et stærkt angreb". Vi bebrejder, dømmer, kritiserer og argumenterer mod den anden. Vi kan 
også manipulere os frem til, at det i virkeligheden er den anden, der har skylden. 

6. Undlad at sige fra-metoden: Det er også muligt at flygte fra kritikken og konflikten ved at sluge tingene råt 
uden at overveje, om vi egentligt er enige i det, der bliver sagt. Vi giver den anden ret, fornægter os selv, så 
konflikten fuser ud. Bagefter går vi med en klump i maven, fordi vi egentlig mente noget andet. 

Supplerende undervisnings- og inspirationsmateriale til Den Grundlæggende Lederuddannelse med fokus på fusioner og forandringsledelse, 
2006 

Lær af kritik og konflikter ID c1595  

Forsvarsmekanismer er livsnødvendige for os som mennesker. Hvis ikke vi har forsvarsmekanismer, bliver vi alt 
for sårbare over for de ting, vi møder i livet. 

Det er dog vigtigt, at vi bruger forsvarsmekanismerne med omtanke, så vi også tør åbne op og lære noget af 
andres kritik. Nogle gange kan kritikken nemlig være helt på sin plads. 

Du kan øve dig i at modtage kritik: 

• Lyt til det, der bliver sagt 

• Lad være med at gå i forsvar 

• Lad være med at drage forhastede konklusioner 

• Stil eventuelt uddybende spørgsmål 

Det er vigtigt at få at vide, hvad der ligger bag kritikken, så du kan vurdere og svare på den: 

• "Hvad får dig til at sige det? 

• Kan du uddybe, så jeg bedre kan forstå, hvorfor du siger sådan?" 

Når du har fået kritikken, må du vurdere din reaktion: 



 

 

• Hvis kritikken er korrekt, er det vigtigt at acceptere den og eventuelt give en undskyldning. 

• Hvis kritikken er delvist korrekt, kan du acceptere den relevante del af den. 

• Hvis kritikken ikke passer, er det i orden at afvise den og eventuelt forklare, hvad der lå bag dine handlinger. 
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I vores følelsers vold SIDE·INFO DEL·SIDE p5 4 2  

Når en konflikt udvikler sig i negativ retning, fører det ofte til store og sårede følelser. Det kan derfor være en god 
idé at stoppe samtalen eller skænderiet. 

Der er brug for at gå et andet sted hen et øjeblik og køle lidt af og få styr på følelserne. 

Skal vi give kritik eller modtage kritik, sker det bedst i en tryg ramme, hvor vi ikke er i følelsernes vold. Det er 
vigtigt, at dialogen gør, at vi får sagt det, vi har på hjerte. 

 
©Colurbox 
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Typer af konflikter SIDE·INFO DEL·SIDE p5 4 3  

Konflikter opstår alle steder hvor mennesker er sammen. Vi ser forskelligt på tingene, og når vi har forskellige 
holdninger, interesser, behov og værdier, så kan der hurtigt opstå en konflikt. 

Konflikter opstår af mange forskellige årsager, og netop derfor deler man dem ofte op i typer. Disse er fra Branche 
Fællesskab og Arbejdsmiljø (BFA): 

Hentet d. 26/2-2018: https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/konflikter/saadan_opstaar_konflikter/fire_typer_konflikter  

METODEKONFLIKTER ID c 1 5 9 9  

Denne handler om mål, midler, struktur og procedurer. Denne type er normal og ender sjældent ud med fjendskab. 

• Løsning: Dialog og problemløsning 

• Resultat: Enighed 

Eksempel: 
I hjemmeplejen er to medarbejdere uenige om, hvordan man bedst skal håndtere en meget konfus og 
plejekrævende borger. De er uenige om, hvad de bør gøre, men er nødt til at blive enige for at komme videre. 

RESSOURCEKONFLIKTER ID c 1 6 0 0  

Denne udspringer af konkurrence om penge, tid, plads, materialer og personale. 

Det er kendt af mange arbejdspladser, hvor ressourcerne ofte ikke er tilstrækkelige til at dække alles behov. 
Lederen kan ikke opfylde alles ønsker og som resultat heraf kan denne være under stærkt pres fra alle sider. Der 
kan let opstå frustrationer, sladder og myter: ”Hvorfor er det altid de andre, der får først?” 

• Løsning: Forhandling og kompromis 

• Resultat: Aftale 

Eksempel på ressourcekonflikt: 
To forskellige teams ønsker at styrke samarbejde og udvikling gennem et forløb med faglig supervision, men der 
er kun penge til at gennemføre ét forløb. Begge teams oplever, at de har det største behov. 

VÆRDIKONFLIKTER ID c 1 6 0 1  

Denne handler om kultur og om personlige værdier og holdninger. Hvad er rigtigt, og hvad er forkert? Moralske og 
etiske uoverensstemmelser, traditioner mv. Her kan både opstå kultursammenstød og konflikter mellem forskellige 
faggrupper. 

• Løsning: Dialog og lydhørhed, respekt for hinanden, respekt for forskellighed 

• Resultat: Tolerance og gensidig forståelse 

Eksempel på værdikonflikt: 
Den nyansatte unge lærer på en folkeskole stiller forslag om at ændre på julefest-traditionen. Hun synes ikke, at 
børnene skal i kirke, da mange børn har en anden trosretning end den kristne. Hendes kollegaer er af en anden 
opfattelse - og i øvrigt er det en tradition. 

PERSONLIGE KONFLIKTER ID c 1 6 0 2  

Denne handler om identitet, selvværd, loyalitet, tillid og afvisning. 

Konflikter af denne type medvirker ofte til et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Ofte er det dybe og ubevidste følelser, 
som afgør, hvordan konflikten udvikler sig, og situationen opfattes af den enkelte medarbejder. 

• Løsning: Åben kommunikation og aktiv lytning over for andres forventninger og behov 



 

 

• Resultat: Større forståelse for den andens situation, empati og selvindsigt 

Eksempel på personlig konflikt: 
Lederen irettesætter Lise, fordi hun kommer for sent til et møde. På Lise virker han vred og sur, og ingen kollegaer 
tager hende i forsvar, selv om de godt ved, at hun i øjeblikket har nogle svære, private problemer, der gør hende 
ustabil. Efter mødet bryder Lise sammen. Hun føler sig svigtet af både lederen og kollegerne. Hun melder sig syg. 
Kollegaerne reagerer med irritation, idet de endnu engang skal løse opgaverne for Lise. 
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Optrapning af konflikt SIDE·INFO DEL·SIDE p5 4 4  

Konflikter bevæger sig typisk fra det konkrete til det mere personlige, så samtalen gradvist går fra at være 
konstruktiv til at være fjendtlig, hvis ingen griber ind. 

Det er vigtigt at huske, at man kan afvæbne en konflikt, hvis man forholder sig til stadiet konflikten befinder sig på. 
Disse konfliktstadier har konfliktforskeren Friedrich Glasl lavet en trappe over. 

 
1. Uoverensstemmelse: Vi vil ikke det samme. Problemløsning: Løses hurtigt og konstruktivt. 
2. Personificering: Den andens skyld. Den anden er problemet, negative følelser, angribe, bebrejde, betvivle motiver, skjulte 
dagsordner, forsvar sårethed, misforståelser, 
forvrængninger. 
3. Problemet vokser. Problemfeltet udvides: Der er for meget i vejen. Nye problemer dukker frem, gamle sager tages op. 
4. Samtalen reduceres. Samtalen opgives: Det nytter jo ikke. Upræcis kommunikation, flere følelser, mindre forståelse, man undgår 
hinanden, kommunikerer ved handling, taler om – ikke med, søger forbundsfæller. 
5. Fjendebillede: Modparten er en nar. Det oprindelige problem er glemt, og nu er det "de gode" mod "de onde". Jeg vil have min ret. 
6. Åben fjendtlighed: Tidligere trin retfærdiggør, at man åbenlyst kan skade modparten fysisk og/eller psykisk. Ekstremismen har fået 
overtaget. 
7. Polarisering: Der er ikke plads til os begge. 
© S. 11 fra 'Konflikter, trusler og vold, hentet d. 12-01/2018 https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/4690916/katalog-voldsmaterialer-print.pdf 

Når en konflikt optrappes, følger den ofte et særligt mønster, en slags trappe, hvilket figuren illustrerer. 

En nystartet konflikt kan groft sagt deles ind i tre niveauer. Det handler altid om at løse konflikterne, mens de er så 
langt nede på trappen som muligt. 

1. KONFLIKTFASE - UOVERENSSTEMMELSE (GRØN) ID c 1 6 0 4  

• Her har man fokus på sagen. 

• Vi er alle forskellige, og vi bliver uenige nogle gange. "Hvilken løsning er den bedste, og hvem gør hvad?" 

• Ofte løser man uenighederne uden problemer. Det kan være en positiv proces, fordi den gør os klogere på 
hinanden. 

• Vi lytter, udveksler meninger og holdninger og skifter mening, hvis argumenterne er bedre end vores egne. 

• Der er plads til at være uenige og tage en god diskussion. Her er stadig mulighed for mægling. 

2. KONFLIKTFASE - PERSONIFICERINGEN (GUL) ID c 1 6 0 5  

• Her er fokus på personen. Problemet vokser og samtalen opgives. Al opmærksomhed flyttes fra sagen over på 
personen – især på personens negative egenskaber. Der er en lille mulighed for at mægle i denne fase. 
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Personificeringen: 

• Det er modpartens skyld. Vi går efter manden i stedet for bolden, og det er helt sikkert den anden, der bærer 
skylden for problemet. Her går vi fra harmløs uoverensstemmelse til skadelig konflikt. 

Problemet vokser: 

• Der er meget i vejen, og der dukker nye problemer op - nu hvor vi har taget hul på bylden, så kan man lige så 
godt få det hele ud. Gamle konflikter dukker op til overfladen. Det fyger i luften med spydige bemærkninger. 

Samtalen ebber ud: 

• Det nytter jo alligevel ikke noget. Vi har stort set glemt, hvordan det hele startede. Vi er så påvirket af negative 
tanker om den anden, at vi ikke er i stand til at lytte. 

• Vi hilser ikke længere, når vi mødes. Vi ruller øjne og danner kliker. Her er det absolut sidste chance for at 
mægle, hvis der skal skabes et fornuftigt forhold igen. 

3. FJENDEBILLEDER (RØD) ID c 1 6 0 6  

• Nu bliver der fokus på krigsførelse. Vi retter anklager og angreb mod hinanden. "Sagen" er for længst glemt, og 
det er ikke længere muligt at mægle. Eneste løsning er at skille parterne, før det udarter sig til fysisk/psykisk 
vold. 

Fjendebilleder: 

• "Hvor er du åndssvag." Vi har opgivet at tale sammen. Det oprindelige problem er fuldstændig glemt og alt er 
sort/hvidt. Målet er at få ret og at få den anden ned med nakken. Konflikten virker som en magnet, og al vores 
energi bruges på at få den anden til at sige undskyld eller kaste håndklædet i ringen. Personen har selv været 
ude om det og fortjener ikke bedre! 

Åben fjendtlighed: 

• I vredens vold. Den anden part er ikke længere en person. Vi benytter os af åbenlyse, fjendtlige handlinger som 
at fyre sårende og nedgørende bemærkninger af. Vi kan ikke være neutrale – enten er man med eller også er 
man imod. Vi bruger megen energi på at skabe alliancer og målet er helt tydeligt at skade den anden part. 

Polarisering: 

• "Der er ikke plads til os begge." Vi kan ikke længere være i samme rum. Måske endda ikke engang på samme 
arbejdsplads. Parterne må skilles, afskediges eller forflyttes. Det sker dog ofte, at vi kæmper videre mod 
hinanden på afstand. 

• Er konflikten nået op i det røde felt, kræver det næsten altid en neutral konfliktmægler for at løse op for sagen. 
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Vold og trusler SIDE·INFO DEL·SIDE p5 4 5  

Desværre er vold og trusler blevet en del af hverdagen for nogle mennesker. Det afhænger helt af 
arbejdsfunktionen (og oplæring i forbindelse med jobbet) og af den enkelte, om det opleves som ubehageligt. 

En politimand og en bagerjomfru vil sandsynligvis opleve den samme situation meget forskelligt. Men den enkelte 
person inden for samme erhverv kan også opleve en hændelse på meget forskellig vis. For nogle bliver oplevelsen 
siddende, mens den for andre er glemt igen i løbet af kort tid. 

Vold og trusler ligger statistisk set på det samme niveau over en periode på 45 år, men i takt med mediernes 
hurtige reaktionstid, når episoderne ofte meget hurtigt og massivt ud til offentlighedens kendskab. 

©Det kriminalpræventive råd: En rundrejse i voldens nutidshistorie. 

 
©Colourbox 

Konflikter med kunder ID c1610  

Vis overskud, forståelse, og tal pænt - så kan du måske undgå, at en konflikt udvikler sig til noget rigtig 
ubehageligt. 

RÅD TIL AT NEDTRAPPE DU EN KONFLIKT ID c 1 6 1 1  

• Tal professionelt: Benyt høflig og professionel tale, selvom personen du står over for, bruger sprogets værste 
gloser, og du selv er godt sur. 

Hvis du svarer igen i samme stil, så er du sikker på at få en optrapning af konflikten. 

• Vis forståelse og lad være med at afvise personen: Selvom du synes, at personen over for dig er et fjols, så 
udvis forståelse og fokuser på sagen, så får du lettere hul igennem til den anden person. 

Hvis du irettesætter en person, du ikke kender godt, så starter du nemt en konflikt. Hvis du afviser personen, bliver 
personen bare endnu mere gal, og du risikerer klager eller i ekstreme tilfælde at personen bliver voldelig. 

• Vær forberedt: Hvis du er forberedt på, at du kan havne i en konfliktsituation, så er det lettere at gøre det rigtige 
i situationen, da du ikke bliver overrumplet. 

Det er en god idé, at du har tænkt over, hvad du vil svare, hvis situationen skulle opstå - "Det kan jeg da godt 
forstå, du bliver vred over." 
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• Brug dit kropssprog: Når vi står ansigt til ansigt, påvirker vi lettere hinanden med vores humør. Signalerne som 
du sender ud, når du er bange eller vred, kan mærkes. 

Det er en god idé at vende siden til eller løfte dine hænder op foran dig ud for dine skuldre. Det er et tydeligt signal 
om, at du ikke har onde hensigter og det signalerer "undskyld". 

• Gå væk: Vi må erkende, at nogle mennesker er uden for pædagogisk rækkevidde, så gå derfra, når du føler, at 
du ikke kan nå længere. 

Der er nogle personer, som man ganske enkelt ikke kan få kontakt med. De kan være på stoffer eller andet. Din 
egen sikkerhed kommer altid i første række. 

Hvis situationen er kommet helt ud af kontrol, og du har været udsat for trusler eller direkte vold, så er der nogle 
ting, som du skal være opmærksom på: 

Under episoden er det vigtigste, at du beskytter dig selv bedst muligt og forsøger at komme væk fra modparten. 
Straks efter at du er sikker igen, skal du tilkalde hjælp hos politiet. 

Efter episoden vil der typisk komme en reaktion. Reaktionerne kan være meget forskellige. Der er ikke nogen 
reaktion, der er rigtig eller forkert. 

TYPISKE REAKTIONER PÅ EN KONFLIKT ID c 1 6 1 2  

• Rationel: Du spørger dig selv, hvad det var der skete, og om du vil kunne forhindre, at det sker igen. 

• Angst (neurotisk): Du bliver bange for at komme i en lignende situation og forsøger at undgå personer, der 
kunne minde om overfaldsmanden. 

• Paranoia: Du føler dig forfulgt og frygter hævn – måske fordi du har talt med politiet. 

• Adfærdsændring: Du virker ikke som dig selv. 

• Anklagende: Du er skuffet over, at du ikke har fået støtte og opbakning. 

Reaktionerne vil ofte fortage sig i løbet af 1-2 uger. Er de ikke mindsket, har du brug for professionel hjælp. 
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Vejvrede SIDE·INFO DEL·SIDE p5 4 6  

DEFINITION PÅ VEJVREDE ID c 1 6 1 4  

Begrebet vejvrede bruges til at beskrive aggressive handlinger udført af vrede trafikanter. Vejvrede forekommer 
oftest blandt bilister. 

Der findes ikke nogen fælles definition af begrebet, hvilket blandt andet skyldes, at det er opstået i forbindelse med 
mediernes beskrivelse af konflikter i trafikken. 

Konsekvensen er, at vejvrede bruges om en meget bred vifte af handlinger lige fra tilråb og fagter til voldelige 
overfald med våben. 

©Danmarks Tekniske Universitet. 

Vejvrede er noget, vi alle kan komme ud for, uanset hvad vi arbejder med. Her følger et par gode råd, hvis du vil 
undgå at blive involveret i vejvrede-konflikter: 

• Tilrettelæg din kørsel, så den foregår under mindst mulig stress. Tag af sted i så god tid, at der er tid til 
uforudsete forsinkelser. 

• Vis tolerance over for dine medtrafikanters adfærd. Undgå at opfatte det, der sker i trafikken, som noget 
personligt. 

• Møder du vrede trafikanter, så lad være med at gå ind i konflikten. Prøv at bøje af og glatte ud eller forlad 
stedet, hvis det er muligt. 

 
©Colourbox 
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Konfliktskabende adfærd SIDE·INFO DEL·SIDE p5 4 7  

Som professionel medarbejder er det meget vigtigt, at du er bevidst om den signalværdi, du har i det offentlige 
rum. 

Mange mennesker bliver provokeret, hvis en person iført firmatøj har en adfærd, der ikke er social acceptabel. 

Det er muligt, at mange også bliver provokeret, hvis man ikke er i firmatøj, men det opfattes for det meste som 
mere acceptabelt. 

EKSEMPEL PÅ UACCEPTABEL ADFÆRD ID c 1 6 1 7  

En mand tisser op ad en væg. 

Der er i dag ikke langt fra den provokerende adfærd og til at ringe til virksomheden og klage over adfærden, så 

• er han i cowboybukser og en neutral trøje, vil nogle blive lidt forarget og måske kommentere det, men 

• har manden firmatøj på med logo, er det næsten 100 % sikkert, at det får konsekvenser. 

Det kan give dårlig omtale af firmaet og medfører måske endda tab af kunder. 
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Arbejdsmiljø og trivsel Side·Info DEL·SIDE p548  

Du skal logge ind for at skrive en note  

Arbejdsmiljøet på arbejdspladserne bliver påvirket af rigtig mange ting, og vi bærer selv en stor del af ansvaret for, 

hvor sundt og behageligt dette arbejdsmiljø er. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Fordomme ID c 1 6 1 9  

Der er mange fordomme om vores arbejdspladser. Disse fordomme kan være årsag til, at nogle ikke er særlig 

stolte af deres arbejdsplads. 

Selvom disse er sat på spidsen og langt fra rigtige, kunne eksempler være: 

• De drikker på byggepladserne. 

• Det er den rene kalkunfarm på plejehjemmet, så meget sladrer de. 

• På borgerservice i kommunen laver de ikke andet end at drikke kaffe og gå til møder. 

Mange af disse fordomme ændrer sig da også løbende i takt med udviklingen, og fordi de fleste mennesker 

er glade for og stolte af deres arbejde, hvilket kan mærkes. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Det sker dog, at der kommer ridser i lakken, som når et firma kommer på forsiden af en formiddagsavis. 

Er virksomheden eksempelvis kommet på forsiden på grund af svindel eller omsorgssvigt, vil det næsten altid 

påvirke medarbejderne, også selvom de ikke er direkte skyld i problemerne. 

Det kan få store konsekvenser for arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Man begynder at kigge skævt til 

hinanden, rygter spredes, og der opstår negativ sladder. 

Det er en rigtig ubehagelig situation, som kræver, at der bliver gjort noget meget hurtigt både af ledelse, tillids- og 

arbejdsmiljørepræsentanter. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Brokkekultur eller cowboykultur ID c 1 6 2 1  

Det er en svær opgave at ændre en kultur, især hvis det er en brokkekultur, hvor man bliver opfattet som 

"underlig", hvis man ikke har noget at beklage sig over. 

Eller det kan være en cowboykultur, hvor alle forventes at kunne klare sig selv. 

I sådanne tilfælde vil det være godt at starte med at ændre den måde, man kommunikerer på, så man får et 

anderledes arbejdsmiljø i firmaet. 

Lad det være tilladt at anerkende hinanden. Anerkendelse er at respektere den andens syn på virkeligheden. 



 

 

I stedet for at se forskelligheder som en mulig konflikt, så undersøger man dem og ser på mulighederne. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Omgangstonen på arbejdspladsen ID c 1 6 2 2  

Omgangstonen på arbejdspladsen siger en del om arbejdsmiljøet. En hård omgangstone kan være et symptom på 

skjulte konflikter eller bare en dårlig vane med at tale grimt. 

Tag temperaturen på arbejdsklimaet ved at se på, hvordan I taler om og med hinanden. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Overvej følgende spørgsmål ID c 1 6 2 3  

• Har vi en god omgangstone? Fremhæver vi de positive sider ved hinanden? 

• Har vi kun fokus på alt det, vi ikke kan lide? 

• Ser vi vores forskelligheder som en ressource eller et problem? 

• Har vi en omgangstone, der er tolerant? Eller er omgangstonen hård og kontant? 

• Er det alt det negative ved arbejdspladsen, der bliver talt om, eller taler vi om de gode ting ved arbejdet? 

• Er vi gode nok til at give ros, når det går godt? 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Trivsel ID c 1 6 2 4  

Hvad driver dig? Hvad motiverer dig? Hvad får dig til at trives på dit job? 

Du skal både have personlige og faglige udfordringer for at du trives i dit job. Nogle motiveres af store, faglige 

udfordringer eller personligt ansvar, andre af faste rammer, struktur og orden. 

Nogle drives af at nå resultater, mens andre sætter fokus på processen og har det godt med at arbejde med noget 

nyt og ukendt. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Trivsel hænger ifølge psykologerne tæt sammen med 6 grundlæggende behov alle søger at få opfyldt i større eller 

mindre grad. Ikke kun på jobbet, men også i livet generelt. 

Vi kan også kigge på de 6 behov, når vi snakker arbejdsmiljø, og hvordan en virksomhed er over for kunderne. 

De 6 grundlæggende behov er: 

Du skal logge ind for at skrive en note  

1. Anerkendelse: Et behov for at føle sig unik eller speciel. Anerkendelse har betydning for den daglige trivsel, og 

om vi løser en opgave godt. Det er vigtigt at få ros og anerkendelse fra kollegaer og fra ledelsen, hvis vi har gjort 

en god eller ekstra indsats. 

Anerkender vi hinandens kvalifikationer, kompetencer og forskelligheder, vil resultatet være positivt både fagligt og 

socialt. 



 

 

2. Samhørighed: Et behov for samhørighed, så vi føler, at vi hører til. Det er vigtigt at have faglig og social kontakt 

med andre i løbet af en arbejdsdag. Opgaver bliver løst mere effektivt, og forholdet til kollegaer bliver styrket. Vi får 

en god følelse af fællesskab. 

De uformelle øjeblikke er med til at styrke samarbejdet. Det er her, man lærer sine kollegaer at kende. 

3. Tryghed: Et behov for at føle sig tryg og sikker. Det er vigtigt at vide, hvad der sker, for at vi kan føle os som en 

del af virksomheden. Vi skal kende firmaets visioner, strategi og arbejdsområder. 

Det er især vigtigt at informere, når der sker noget nyt, så alle forstår hvorfor der sker ændringer, og hvad det 

betyder for den enkelte. 

4. Forandring/variation: Et behov for forandring og fornyelse. Ingen af os ønsker at føle, at vi er ved at gå i stå. 

Udfordring og udvikling er for de fleste en del af at have et godt arbejde. Det er spændende med nye opgaver og 

godt for den personlige udvikling. 

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der også findes medarbejdere, som godt kan lide at have et arbejde, 

hvor tingene er til at forudse, og hvor arbejdsopgaverne ikke ændrer sig for meget. 

5. Udvikling: Et behov for at lære, forbedre og udvikle sig. Støtte fra kollegaer og opbakning fra ledelse kan have 

en stor betydning for dit arbejde. Støtte og opbakning betyder, at der kan tales mere åbent om problemer og 

udfordringer. 

Det vil ofte også være sådan, at vi tør tage imod flere udfordringer på jobbet, når vi får støtte og opbakning. 

6. Bidrage: Et behov for at give eller gøre en forskel. De fleste har det bedst, når de har en vis indflydelse på det, 

de laver. Det kan f.eks. være indflydelse på rækkefølgen af arbejdsopgaverne. 

Med indflydelse følger som regel også et ansvar. Som medarbejdere bliver vi mere engagerede i vores arbejde, 

hvis vi har indflydelse og bærer en del af ansvaret for resultatet. Graden af indflydelse og ansvar bør selvfølgelig 

passe med den enkeltes muligheder og kompetencer. 

©Nethe Plenge: Mød konflikten, Hans Reitzels Forlag, 2008. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

 

©Colourbox 

Du skal logge ind for at skrive en note  
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De 6 grundlæggende behov kan forklares på flere forskellige måder. Det er derfor heller ikke altid, at man bruger 

lige præcis de begreber, der nævnes her. 

Eksempelvis kan "tryghed" betyde, at man gerne vil have styr på tingene, mens "samhørighed" kan betyde, at man 

har et ønske om at være en del af et team. 

I Danmark er vi langt fremme med det, der kaldes "Positiv psykologi". Det går ud på, at jo bedre vi trives, jo bedre 

præsterer vi. 

Der er fokus på vores individuelle talenter og værdier, og ikke mindst på at udnytte de styrker vi har, når vi skal 

løse opgaver, hvor vi måske ikke er så stærke. På den måde er muligheden for at opnå succes størst. Det du er 

god til, er samtidig det, der giver dig energi. 

©Positiv psykologi, Hans Henrik Knoop, Aarhus Universitetsforlag 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Du har selv et stort ansvar for at trives, så lad være med at spilde for meget tid af dit liv på ting, du ikke trives med. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

ISBN: 9788770576499. Copyright © TUR Forlag 2018 | Alle rettigheder forbeholdt 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Stress Side·Info DEL·SIDE p549  

Du skal logge ind for at skrive en note  

Ordet stress beskriver den fysiske reaktion, der sker i vores krop, når vi bliver påvirket af ting, der sker omkring os, 

eller af noget der sker indeni os: en pludselig støj, en opgave, der skal laves, myldretidstrafik, osv. 

Uanset udløsning, så reagerer kroppen på påvirkningerne ved at starte en stressreaktion. 

©http://www.psykiatrifonden.dk/faa-hjaelp/taenk-dig-staerk/stress/hvad-er-stress.aspx og http://www.psykiatrifonden.dk/faa-

hjaelp/taenk-dig-staerk/stress/hvad-er-stress.aspx 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Stressreaktion ID c 1 6 3 0  

Kroppen starter en stressreaktion, så vores alarmsystem går i gang for at frigøre energi. 

Tidligere hjalp det mennesker, når de mødte en vred bjørn. De fik energi til at kæmpe mod bjørnen eller til at 

kunne flygte. 

I dag bruger vi energien til at kunne reagere bedst muligt på de ting, vi bliver udsat for. 

På et øjeblik stiger puls og blodtryk; blodet bliver sendt til muskler, hjerte og hjerne. Sukker og fedt bliver frigivet 

fra depoter i blodet som brændstof for kroppen. Vores sanser bliver skarpere og musklerne spændes. Samtidig 

sker der en ændring i vores blod, så det vil størkne (koagulere) lettere. 

Vores immunforsvar bliver til gengæld svækket, fordi kroppen bruger energien andre steder. Immunforsvaret 

beskytter os blandt andet mod bakterier, vira og svampelidelser. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

 

©Colourbox 

Du skal logge ind for at skrive en note  
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Stressfaktorer ID c 1 6 3 1  

Den forhistoriske hulebjørn er blevet afløst af et stort antal af forskellige påvirkninger, som ofte følger lige efter 

hinanden i hurtig rækkefølge, eller som er mere eller mindre konstante i vores arbejde og fritid. 

Der er stor forskel på, hvad vi hver især oplever som stressfaktorer. For nogle mennesker er en fyring et 

skrækkeligt nederlag, for andre er det en spændende udfordring. 

Nogle mennesker bliver ikke påvirket af myldretidstrafikken, mens andre bliver meget irriterede. 

Hvis vi skal til tandlægen, er det vores frygt og fantasier, der skaber stressreaktionen, ligesom tanker og 

bekymringer om vores økonomi eller jobsituation kan give den samme reaktion. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Stresskontrol ID c 1 6 3 2  

Vi bør bruge den energi, som stressreaktionen giver os til at reagere på de påvirkninger, som vi bliver udsat for. I 

dag har vi ikke længere kun de to muligheder: kæmp eller flygt. Vi har mange muligheder, hvad enten vi står over 

for en mulig konflikt eller et tandlægebesøg. 

De bedste handlinger er selvfølgelig dem, der gør det muligt for os at overleve og sørge for sikkerhed, tilfredshed 

og glæde. 

De værste handlinger er dem, der øger risikoen for, at vi tager skade eller gør tingene værre. 

Hvis vi ønsker at bruge vores stressenergi bedst muligt, er det vigtigt at huske, at kroppen ikke er et batteri, som 

altid er fuldt opladet. 

Hvis vi har brugt en del af stressenergien, falder spændingen og batteriet, og vores krop har behov for opladning. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Reparation og opladning ID c 1 6 3 3  

Selvom stressreaktionen sker automatisk, så sker genopladning af kroppen ikke automatisk. 

Det er meget vigtigt, at vi giver os tid til at lade op igen. Det kan vi gøre ved at give os selv mulighed for at tænke 

på noget andet, eksempelvis at dyrke motion. Det vigtigste er at finde noget, som vi synes er sjovt. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Kronisk stress ID c 1 6 3 4  

Kronisk stress opstår, når stressfaktorer følger hurtigt efter hinanden eller er til stede hele tiden. Kroppen kan 

derfor ikke bruge energien fornuftigt, eller vi får ikke ladet kroppen rigtigt op. Det giver en situation, hvor kroppen 

er mere eller mindre i konstant alarmberedskab. 

Det er forskelligt, hvad der giver os stress, og det er også forskelligt, hvilke signaler kroppen sender ud, når vi 

udsættes for stress over lange perioder. 

Nogle mennesker bliver irritable, andre bliver hyppigt forkølet eller får mavepine, dårlig fordøjelse eller sover 

dårligt. 



 

 

Hvis vi fortsætter med at overhøre alarmsignalerne fra kroppen og beroliger os selv med alkohol, cigaretter, kaffe, 

beroligende midler eller slik og kager, skader man kroppen endnu mere. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Kronisk stress viser sig ved: 

• Anspændthed. 

• Følelse af utilpashed. 

• Musklerne er spændte. 

• Pulsen stiger. 

• Blodet pumper derhen, hvor der er mest brug for det og dermed væk fra andre organer - for eksempel 
tarmene og fordøjelsen. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Hvordan undgår man stress ID c 1 6 3 6  

Man skal altid huske på, at stress i mindre doser er det, der giver livet lidt kulør. Store doser stress giver derimod 

dårligere livskvalitet og er med til at tage livet af os. 

Hvis du skal undgå de skadelige virkninger af stress, kan du følge nedenstående anbefalinger: 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Undgå stress ved at: 

• Passe på dit helbred: Spis fornuftigt, begræns rygning og alkohol, og hold dig i rimelig fysisk form. Når din 
krop sender alarmsignaler ud, så lyt til kroppen og gør det nødvendige for at bremse den uheldige udvikling. 
Gå til læge, hvis du er i tvivl. 

• Opbygge nogle nære, personlige kontakter: Mennesker, som du kan dele dine tanker og følelser med. Jo 
tættere kontakt, des bedre. 

• Finde nogle spændende fritidsaktiviteter: Det kan for eksempel være at dyrke en hobby, eller du kan lave 
frivilligt arbejde, som du ikke bliver stresset af, men slapper af med. 

• Find et job, der giver mening: Udnyt dine job- og udviklingsmuligheder - vær sikker på, du bruger dig selv 
fuldt ud. 

• Lær at slappe af: Sørg for at holde pause, hør noget musik, gå en tur med din ægtefælle eller med hunden. 
Gør hvad der får dig til at slappe af efter arbejde. 

Du skal logge ind for at skrive en note  



 

 

 

©Colourbox 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Stressorer ID c 1 6 3 8  

Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi, definerede, at stressorer er alle de store og små ting, som man 

ikke lige har et svar eller en løsning på, men som man er nødt til at gøre noget ved. Det kan være sygdom, 

konflikter, kriser og spændinger, som er en normal del af livet. 

Stressorer kan være negative, men Antonovsky mener også, at visse stressende situationer kan gavne og udvikle. 

De giver os erfaringer, som gør os i stand til at håndtere nye stressorer bedre. 

Stressorer påvirker os forskelligt. Nogle mennesker er bedre til at håndtere dem end andre. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Eksempler på stressorer ID c 1 6 3 9  

• Fysiske stressorer kan være: Støj, varme, kulde, dårlige arbejdsforhold, trafik, sygemelding, voldshandlinger. 

• Sociale stressorer omfatter: Sociale/økonomiske stressorer, arbejdsløshed, teknologiske forandringer. 

• Familie stressorer: Forskellige værdinormer, arbejdsfordeling, seksuelle roller, økonomi. 

• Job/karriere stressorer: Deadlines, utydelig kommunikation, afbrydelser, konkurrence, magtkamp. 

• Samarbejdsstressorer: Forskellige værdinormer, perioder med ventetid, dårlig service. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Uforudsigelige stressorer ID c 1 6 4 0  

• Flaskehalsproblemer/ophobning af arbejde. 

• Uventede situationer. 

• Klager over fejl som andre har lavet. 

https://kommunikationservicekonflikthaandtering.ibog.turteori.dk/fileadmin/_processed_/1/6/csm_COLOURBOX956903_83b0a28336.jpg


 

 

• Mangel på support og information fra andre afdelinger. 

• Begrænset mulighed for indflydelse på arbejdsopgaverne. 

• Vrede og utilfredse kunder. 

• Ubekvemme arbejdstider. 

• Mistanke om tyveri/bedrageri (hvem er under mistanke)? Medarbejdere der overvåges. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Negativ stress 

Stress bygges op, når kroppen gang på gang forbereder sig på at være i alarmberedskab – en flugt/kamp – som 

aldrig sker. 

Signaler kan være: Forhøjet blodtryk, hovedpine, irritation, søvnløshed, maveproblemer osv. 

Positiv stress 

Det kan diskuteres, om "positiv stress" er den rigtige beskrivelse, men den dækker over den almindelige travlhed, 

som man kan leve med. 

Man føler sig udfordret, men har kontrol over situationen. Stress i den rigtige form er generelt nødvendigt for 

menneskets overlevelse og giver den nødvendige energi i pressede situationer. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

 

Grafen viser hvordan de forskellige niveauer af stress påvirker ens ydeevne. 

https://kommunikationservicekonflikthaandtering.ibog.turteori.dk/fileadmin/_processed_/8/9/csm_Egnet_maengde_af_stress_540c5f5492.png


 

 

For lidt stress markeres med grøn: Du bliver uopmærksom og følelseskold. 

Egnet mængde af stress markeres med organge: Tilfredsstillende løsning af opgaver vedr. energi. 

For meget stress markeres med rød: Du skyder over målet og mister dig selv i detaljer. Du mister overblikket. 

©Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi? 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Du skal logge ind for at skrive en note  

Hvordan håndteres stress? ID c 1 6 4 3  

Jo før du selv bliver opmærksom på stresssymptomerne des bedre. 

Lyt til din krop og lyt eventuelt til din partner. Andre bemærker ofte ændringerne før vi selv gør det. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Sådan kan du mindske stress ID c 1 6 4 4  

• Vær opmærksom på, at stress kan være farligt 

• Vær opmærksom på advarselssignaler 

• Søg læge og få behandling af den akutte stress 

• Lær hvilke stressorer, der påvirker dig, og hvordan du bedst muligt styrer dem 

• God fysisk form 

• Sunde spisevaner 

• Afslapning 

• Vejrtrækning – helst ikke gennem en cigaret 

• Korte hyppige pauser over dagen 

• Forbered dit arbejde 

• Skab orden/overblik 

• Mental gymnastik 

Du skal logge ind for at skrive en note  

ISBN: 9788770576499. Copyright © TUR Forlag 2018 | Alle rettigheder forbeholdt 2020  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Kriser Side·Info DEL·SIDE p550  

Du skal logge ind for at skrive en note  

Ordet "krise" kommer fra det græske ord "krisis", som betyder et vendepunkt eller en pludselig ændring. 

Livet består af en række kriser, skabt af både indre og ydre faktorer, som påvirker vores liv. Derfor må vi gennem 

hele livet arbejde med udfordringer, som vi ikke umiddelbart selv kan kontrollere - uheld, sygdom, død og 

katastrofer. 

Når vi oplever kriser, får vi mulighed for at udvikle os og lære os selv bedre at kende. 

Det er naturligt, at der sker store personlige forandringer gennem livet - fødsler, pubertet, ægteskab, ansvar som 

forælder osv. - alt sammen noget der er med til at udvikle os som mennesker. 

©http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=krise 

Du skal logge ind for at skrive en note  

• Psykologisk krise 

En psykologisk krise (mental krise) betyder, at du er i en situation, hvor dine tidligere erfaringer og dine 

sædvanlige adfærdsmønstre ikke er nok til at forstå og have overblik over det, der sker. 

• Traumatisk krise 

En traumatisk krise kan starte uventet ved for eksempel sygdom, død, fyring, økonomiske problemer osv. Den kan 

også opstå, hvis presset bliver for stort i en ellers normal udvikling, for eksempel i forbindelse med barnefødsel, 

pensionering osv. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Psykologisk krise ID c 1 6 4 7  

Om en situation udvikler sig til en psykologisk krise afhænger meget af, hvor vigtig hændelsen er for os. Det er 

også meget vigtigt, hvor i livet vi er. 

Det er for eksempel normalt meget mere traumatisk at miste sit job, når du er 35 år og har mindre børn, end når 

du er 65 år. 

Familiesituationen spiller også en rolle. Hvis familien fungerer godt og agerer bagland for alle i familien, har dette 

en meget positiv virkning, fordi man er sikker på støtte og forståelse under kriserne. 

Familien er en helhed, hvor problemer vedrører hele familien. Den velfungerende familie vil støtte og bakke op 

omkring dens medlemmer. Hvis familien derimod ikke fungerer særlig godt, vil den bare få flere problemer. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Kristiske situationer ID c 1 6 4 8  

De mest kritiske situationer udvikler sig på præcis samme måde, uanset hvad der startede dem. 



 

 

Den svenske psykiater Johan Cullberg postulerer at en traumatisk krise normalt gennemløber 4 faser, der ikke er 

skarpt adskilt: 

©https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kraeft/sygdomme/at-dele-en-krise-i-livet/kriser/ 

Du skal logge ind for at skrive en note  

En traumatisk krises fire faser ID c 1 6 4 9  

1. Chokfasen løber over kort tid – fra få øjeblikke op til et døgn. Følelserne er et stort kaos. Man føler sig tom, 

forladt, isoleret og "uden for virkeligheden". Man tror ikke på, at det er rigtigt. 

Eksempel: En mand har været ude for et trafikuheld. Han er ikke selv kommet til skade, men hans kollega der var 

med i bilen, døde. Manden kan reagere på mange forskellige måder i denne situation: 

• Han kan sidde helt frosset og bare stirre ud i luften. 

• Være helt upåvirket og rolig. 

• Græde og skrige i vilden sky det ene øjeblik for pludselig at begynde at grine eller tæve løs på 
redningsmandskabet det næste. 

• Det er også normalt, hvis han får hovedpine, ondt i maven, kvalme, opkastning og rysteture. 

Det bedste vi kan gøre for ham i chokfasen er at være fysisk tilstede. Tage hånd om de praktiske gøremål, som at 

få ringet til familien, arrangere afhentning af bilen med værksted. Han har nu brug for at være "den lille", at være et 

barn uden ansvar og føle sig tryg. 

2. Reaktionsfasen varer omkring en måned. Man er ked af det, fortvivlet, vred. Det føles meningsløst, fordi man 

nu endelig har erkendt, at det frygtelige virkelig er sket. 

Eksempel: Manden fra tidligere er ved siden af sig selv. Han er vred på bussen, der kørte 400 meter foran og 

smuttede over for gult. Hvis den var stoppet, var ulykken nok aldrig sket. Han "søger" efter nogen at give skylden. 

I reaktionsfasen skal han have lov til at komme gennem sorgen. Det bedste vi kan gøre er at være åbne, bare 

lytte og tage imod alle de følelser, der dukker op til overfladen. Derudover må vi stadig hjælpe med de praktiske 

gøremål. 

3. Bearbejdningsfasen varer ½ til 1 år. Han begynder at acceptere det skete – begynder at leve normalt igen og 

at se fremad. Han kan stadig genopleve ulykken, ligesom det er almindeligt med angst, sårbarhed over for andre 

mennesker og at være ukoncentreret. 

Eksempel: Vores ven fra tidligere har indset, at han har mistet sin kollega, men han bliver stadig bange i 

forskellige situationer, der minder ham om ulykken. 

I bearbejdningsfasen, hvor han skal lære at leve med det skete, kan man bedst hjælpe ved at lytte aktivt og 

interesseret, når han igen og igen genoplever ulykken. 

4. Nyorienteringsfasen – begynder ca. et år efter den kritiske hændelse, men den slutter aldrig. Han har lært at 

leve med det skete, og har fået sig en ny hverdag, der fungerer. Han føler stadig smerte over det skete, men ikke 

hele tiden. 

Eksempel: Vores ven taler nu om den mistede kollega og om savnet af de fælles oplevelser, de havde. Ulykken er 

gledet i baggrunden, og de gode minder fremhæves. 

I nyorienteringsfasen, kan man hjælpe ved at puffe lidt til, komme med gode forslag, vejlede og støtte med 

praktiske ting. 



 

 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Negative mønstre under kriser ID c 1 6 5 0  

Vær aldrig for stolt, stædig eller for længe om at søge professionel hjælp, hvis du har brug for det! 

• Tilbagetrækning fra andre mennesker. 

• Undgår at snakke om det, der er sket/egne tanker og følelser. 

• Kontrollerer "smerten" med beroligende midler, sovepiller, alkohol. 

• Undgår bevidst at tænke på det, der er sket. 

• Laver sjov med alting. 

• Træffer forhastede beslutninger. 

• Spiller helt ved at lade som om du kan klare alt selv. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Du bør især være opmærksom på: 

• Du er mere opmærksom/bange, end du plejer. 

• Du føler skyld, skam eller vrede. 

• Dårlig hukommelse/du har svært ved at koncentrere dig. 

• Du er irriteret. 

• Du føler, at fremtiden er håbløs. 

Gode råd, når du er i en krise: 

• Tal om dine tanker/følelser. 

• Brug dit netværk, familie, venner, kollegaer. 

• Vær bevidst om fantasier og følelser, også de dårlige, de urealistiske, de tossede... 

• Erkend din frygt, skyld, vrede og udtryk dine følelser. 

• Accepter, at det er normalt at reagere. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Udbrændt eller burn-out ID c 1 6 5 2  

Vi ved meget mere om stress end vi ved om udbrændthed. Du brænder for dit job. Men pludselig har du brændt 

lidt for længe og lidt for meget. Du er med andre ord "udbrændt". 

Man kan forklare udbrændthed som, at din energi forsvinder, du mangler livsglæde, og gradvis mister du 

interessen for dit arbejde og dit privatliv. 

Udbrændthed er en tilstand eller stemning, som vi kan opleve fra tid til anden. I få og svære tilfælde kan det også 

blive en kronisk tilstand. 

Der er stor risiko for, at du brænder ud, hvis du går op i dit job og har meget store forventninger til jobbet og til dig 

selv. Du brænder også ud, hvis du bliver ved med at sige ja til overbelastning. 



 

 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Tegn på at du er udbrændt ID c 1 6 5 3  

• Første fase: Det fysiske plan 

På det fysiske plan kan du føle dig helt udmattet over en lang periode, du får hovedpine, får smerter osv. Du er 

træt lige meget, hvor meget du sover. Hvis der ikke sker forandringer på dit arbejde eller i dit privatliv, vil du 

fortsætte til anden fase. 

• Anden fase: Det sociale niveau 

Du føler dig overvældet af arbejde, og du har ikke nok timer i døgnet. Du undgår kontakt med andre mennesker. I 

starten kun lidt, senere mere og mere. Du laver aftaler, men orker ikke at overholde aftalerne og aflyser. 

• Tredje fase: Det intellektuelle niveau 

I denne fase orker du ikke engang at tænke, og du føler dig overvældet med information. Du kan ikke koncentrere 

dig og mister overblik. 

• Fjerde fase: Det psykosomatiske niveau (fysisk sygdom, som hænger sammen med psykiske problemer) 

I denne fase trækker du dig ind i dig selv og lukker andre mennesker og opgaver ude. Du keder dig og virker 

apatisk, uanset hvad du laver. 

• Femte fase: Det spirituelle niveau 

Hvis du stadig ikke ændrer din adfærd, vil andre menneskers behov virke som trusler mod dig, og du holder op 

med at invitere venner, kollegaer og måske også din familie. Du har kun overfladiske forhold til andre mennesker. 

Du begynder at overveje nyt job, skilsmisse eller ny bolig. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Udfaldet af faserne ID c 1 6 5 5  

• "Dead-end" situation: Betyder, at du accepterer tingene, som de er, og at du viser mangel på interesse 
både i dit privatliv og på dit arbejde. 

• Forandring: Kan ske på to niveauer; Forandring af omgivende omstændigheder eller forandring af 
personlige betingelser (attituder, adfærd, normer). 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Det er et stort problem på arbejdspladserne, at mange brænder ud. Kravene til den enkelte medarbejder er blevet 

større, og samtidig er forskellen også blevet større mellem, hvad vi gerne vil, og hvad vi kan. 

Der er et krav om at være effektiv, samtidig med at virksomhedernes mål bliver mere og mere vage og slørede. 

Mulighederne for forandring ligger både i virksomheden og hos den enkelte. Virksomheden kan sætte klare mål og 

feedback-systemer op, så medarbejderne kan få større råderum og anerkendelse. 

Det bedste resultat opnås hvis du er bevidst om dine egne værdier og din egen adfærd, og siger fra før det går 

galt, så du undgår at brænde ud. 

Du skal logge ind for at skrive en note  
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Du skal logge ind for at skrive en note  

Det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen er meget vigtigt, da det skaber rammerne om arbejdslivet. 

Arbejdsmiljøet afgør, om vi trives eller for eksempel bliver stressede, når vi går på arbejde. 

Du kan godt have travlt i perioder uden at få helbredstruende stress, og travlhed er ikke nødvendigvis et tegn på, 

at der er en dårlig trivsel i virksomheden. 

Mennesker reagerer forskelligt på den samme situation. Det, den ene oplever som stressende, synes den anden 

er stimulerende og spændende. 

Den typiske årsag til arbejdsrelateret stress er, at der ikke er balance mellem de krav, der stilles til den enkelte 

medarbejder, og de ressourcer denne har til rådighed. 

Stress er, når man over lang tid ikke føler, at man kan magte de opgaver, der bliver stillet på arbejdet. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Der er sjældent problemer med stress på arbejdspladsen, hvis: 

• Der er personale nok til at klare opgaverne. 

• Maskinerne fungerer. 

• Planlægningen er i orden, og tidsfrister kan overholdes. 

• Alle kender arbejdsopgaverne. 

• Man støtter hinanden. 

• Man har den nødvendige information. 

• Man bliver hørt og taget med på råd, når der skal ske forandringer. 

• Arbejdet "giver mening". 

• Arbejdsmiljøet prioriteres på arbejdspladsen. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Sladder ID c 1 6 5 8  

Sladder påvirker også det psykiske arbejdsmiljø. Sladder og rygter er alle vegne - på jobbet, i nabolaget, i 

vennekredsen og i familien. Sladder er en del af det daglige, sociale liv og alle deltager. 

På mange arbejdspladser vil man ikke have sladder, og derfor har mange virksomheder indført formelle "nul 

tolerance"-politikker. Medarbejdere, som spreder sladder, får at vide at det ikke tolereres. 

Når sladder bliver personlig og er vendt mod kollegaer, får det nemlig ofte en uheldig drejning i retning af mobning, 

hvorfor det skal stoppes med det samme. 

Men "nul tolerance"-politikker kvæler sladderens positive funktioner. Derfor bør man skelne mellem: 



 

 

• positiv sladder og 

• negativ sladder 

Dette kræver, at man har to forskellige måder at håndtere sladder på. 

©https://www.lederweb.dk/personale/arbejdsmiljo/artikel/93584/sladrehanke-er-vigtige-for-arbejdspladsen 

Du skal logge ind for at skrive en note  

 

©Colourbox 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Positiv sladder ID c 1 6 5 9  

• Sladder er en informationskanal, som skaber en tæt relation mellem dem, der sladrer. Når vi udveksler 
information med hinanden, oplever vi at have noget sammen. Det styrker vores samhørighed og identitet. 

• Den uforpligtende, positive sladder kan være en munter måde at sprede information på og et forsøg på at 
forstå og forudsige, hvad der kommer til at ske i forbindelse med ændringer eller omstruktureringer i 
virksomheden. 

• Sladder er her en måde at have det sjovt på og få hverdagens trivielle rutiner lidt på afstand, for eksempel 
når du fortæller om en sjov oplevelse fra en fest. 

• Du skal dog altid være opmærksom på, at det som nogle opfatter som en kontant, men hjertelig tone, kan 
opfattes som mobning af andre. 

• Netop derfor kan det være svært at afgøre, om sladder er positiv eller negativ. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Negativ sladder ID c 1 6 6 0  

• Sladder udfylder vores behov for at skabe mening og sammenhæng. 

• Sladder skaber også opmærksomhed, som forstærker vores oplevelse af at høre til og være en del af 
gruppen. 

• Vi er grundlæggende et flokdyr, og behovet for at være en del af gruppen ligger derfor dybt i os. 

• Når der sladres, betyder det også: "Jeg kan godt lide dig, jeg stoler på dig", og det giver en fornemmelse af 
at være særligt udvalgt. 

• Vi synes især, at negativ sladder er spændende. "Har du noget nyt sladder? Blæse være med at det er løgn, 
bare det er en god historie." 

• Ligegyldigt hvor meget vi hygger os med sladder, så har den en bagside. Den finder ofte sted på bekostning 
af andre, som gennem sladderen lukkes ude fra fællesskabet. 
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Du skal logge ind for at skrive en note  

De "gode" sladderhistorier spredes hurtigere end den mere sandsynlige sladder, og underholdningsværdien 

betyder ofte mere end sandheden. Ikke forstået sådan, at mest sladder er usand. 

Det er de færreste, der helt ukritisk lytter til og videregiver sladder, som med stor sandsynlighed er det pure 

opspind. 

Men hvis ledelsen er usynlig og konfliktsky, og der ikke er klare rammer og tydelig rollefordeling, så er der god 

grobund for den negative sladder. 

Er det psykiske arbejdsmiljø dårligt, udvikler sladder sig nemt til mobning. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Selvom det ikke er muligt helt at undgå den negative sladder, så har alle et ansvar for at tage fat om problemet. 

Først og fremmest er det vigtigt, at der skabes et miljø med en åben og ærlig kommunikation. 

Alle kollegaer bør være orienteret om gode såvel som dårlige nyheder. Det begrænser behovet for at spekulere og 

bidrage til eller stole på sladder. 

Stop derfor den negative sladder og fokuser på den positive i stedet.  

Du skal logge ind for at skrive en note  

Mobning ID c 1 6 6 3  

Mobning er ganske enkelt uacceptabelt på arbejdspladsen og alle andre steder. 

Oprindeligt blev mobning betegnet som følelsesmæssig misbrug på arbejdspladsen, hvor kolleger eller over- eller 

underordnede "rotter sig sammen" med det formål at tvinge nogle ud af arbejdspladsen gennem rygter, sladder, 

bagtalelse, ydmygelse, miskreditering og isolation. 

Ofre for mobning på arbejdspladsen bliver ofte fysisk syge og kan risikere at få en alvorlig depression, hvorfor der 

skal tages hånd om dette, inden det er for sent. 

Du skal logge ind for at skrive en note  

Hvad er mobning? ID c 1 6 6 4  

• Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov 
vis - udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som 
sårende eller nedværdigende. 

• De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til 
at forsvare sig effektivt imod dem. 

©https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/mobning/hvad-er-mobning 

Du skal logge ind for at skrive en note  
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Afsluttende kommentar SIDE·INFO DEL·SIDE p5 5 2  

Når vi beskæftiger os med områderne beskrevet i denne bog, opdager vi ofte, at det er emner hvori vi aldrig bliver 
”udlært”. 

Selv om vi fokuserer og reflekterer over vores egne udtryk, verbale som non-verbale, så falder vi den ene gang 
efter den anden i, og kommunikerer uhensigtsmæssigt. 

Uhensigtsmæssig kommunikation kan både udvikle sig til dårlige oplevelser i forbindelse med kunderelationer og 
udarte sig til konflikter. 

Vi er alle mennesker med følelser og empati, og den del af vores hjerne der styrer disse områder, er meget hurtig 
til at tage over, hvis vi føler os presset eller udfordret. 

Hvis vi er villige til at træne, øve og fokusere kan vi alle blive bedre til kommunikationens svære kunst. 

God fornøjelse! 
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