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ASSERTIV ADFÆRD 
Assertiv 
Assertiv kan betegnes som en adfærd, 

en personlighed, en strategi, en 

perceptions- og kommunikationsform. 

Grundlæggende handler det at være 

assertiv om, at kende sig selv og 

formidle sig selv i en gensidig 

respektfuld og afbalanceret facon, hvor 

der er fokus på at finde en løsning, i 

stedet for at få ret. Assertiv kan derfor 

argumenteres for, at være en 

personlighed, da den indeholder en 

særlig række måder at opfatte, 

behandle og respondere på. Læs mere 

under adfærd. 

 

Helt hårdnakket kan man argumentere, 

at assertiv blot er adfærd og 

kommunikation er noget for sig selv. 

Assertiv adfærd kommer dog først reelt 

i spil i relation med andre, hvorfor det 

forbindes med kommunikation. Des 

bedre man kan kommunikere, des 

bedre kan man være assertiv. En 

person uden stærke 

kommunikationsredskaber, kan sagtens 

være meget assertiv i sin adfærd, men 

bliver hurtigt sat ’’ud af spillet’’ grundet 

svage kommunikationsevner. 

 

Ofte ser man personer som egentligt er 

meget assertive, blive underdaniggjort, 

da personen lader sig kue, over for en 

aggressiv person, som for eksempel 

forsøger at trumfe dem, ved at kalde 

dem navne eller påtvinge dem skyld og 

skam. 

 

Den assertive adfærd er effektiv for 

den enkeltes velbefindende og for 

gruppens samvirke. Assertiv adfærd er 

ikke effektiv i henseender hvor der er 

tale om at få ret, få et salg med en 

skjult bagtanke eller være bedre end 

andre. 

 

Assertiv adfærd er en fordel: 

• Hvis man gerne vil fremstå 

stærkere ind ad til og ud ad til. 

• Hvis man gerne vil have det godt 

med sig selv og ikke føle sig 

utilstrækkelig eller mindre værd, 

trods de mange knubs, man 

møder i det virkelige liv. 

• Hvis man gerne vil undgå at blive 

uhensigtsmæssigt 

følelsesmæssigt involveret, 

sådan man fortsat kan fastholde 

en konkret samtale. 

• Hvis man gerne vil være bedre 

til, at skabe og fastholde gode 
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relationer, med et netværk, som 

er vindere for én selv. 

• Hvis man gerne vil fremstå stærk 

og tillidsvækkende. 

• Hvis man gerne vil være gensidig 

og afbalanceret. 

 

Følelsesmæssig involveret 

At være assertiv handler også om, at 

ikke at blive uhensigtsmæssigt 

følelsesmæssigt påvirket. I en relation 

må man forvente at begge parter 

involverer sig følelsesmæssigt, men der 

er forskel på at være hensigtsmæssig 

eller uhensigtsmæssig følelsesmæssigt 

involveret. Hensigtsmæssig involveret 

betyder, at du have overvejende 

kontrol over dine følelser, sådan at de 

ikke gør dig aggressiv, passiv eller 

passiv/aggressiv. Det bedste du kan 

gøre for ikke at blive følelsesmæssigt 

påvirket er at gå til en coach som kan 

hjælpe dig med at kontrollere 

følelserne eller ganske enkelt benytte 

disciplinen i at holde regelmæssigt 

pauser i samtalen, eks. Hvert 5 minut. 

 

Grader af assertiv 

Assertiv kommer af det engelsk ord 

assertive. Vi er alle assertive i nogle 

situationer, og vi er alle forskellige 

grader af assertiv, nogle mere end 

andre. I nogle situationer kan vi være 

meget assertive og andre situationer 

kan vi være direkte aggressive eller 

submissive (Underdanig). 

 

Hvordan en egentlig skala skulle se ud, 

må være op til den enkelte. Jeg ser en 

mulig skala, som et barometer som 

tager højde for disciplin og niveau af 

assertive elementer, - Altså hvor 

assertiv er du, og hvor i hvor høj grad 

kan du fastholde det? 

 

Nogle gange kan vi fastholde et 

minimum af assertivhed i en længere 

periode, mens et højere niveau af 

assertivhed kun kan fastholdes 

kortvarigt. Desto mere en ting bliver en 

vane, desto nemmere er det at 

fastholde. Dette gælder også for den 

assertive tilgang.  

 

Sværhedsgraden ift. tid 

 

 

 

A
ss

er
ti

vt
 n

iv
ea

u
 

Fastholdelsesniveau 

Her ses det, hvordan at den assertive adfærd øges i sværhedsgrad, 
alt efter hvor meget og i hvilken belastning, man skal fastholde den. 
En stor trussel for at fastholdeniveauet er den følelsesmæssige 
involvering. Det kan være særligt svært at fastholde det assertive i 
længere tid over for sin partner eller i et projekt som man har en 
følelsesmæssig interesse i. Som tiden går vil man ofte blive mere og 
mere følelsesmæssigt påvirket, hvilket bla. også udgør 
sværhedsgraden. 
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Her ses, at jo mere assertiv adfærd 

man udviser, desto svære bliver det, at 

fastholde sit assertive niveau. Dette 

sker ved, at vores hjerne langsomt men 

sikkert får mere og mere tunnelsyn, 

hvis man ikke tager hensyn til den. De 

hensyn man kan tage for at undgå 

tunnelsyn er: 

• Gentage spørgsmålet du 

modtager, inden du selv svarer 

på det 

• Gentage de svar du modtager, 

inden du selv spørger 

• Hold pauser i samtalen. Tag 

tænketiden inden du svarer 

 

Assertivt niveau og fastholdelsesniveau 

ift. sværhedsgrad. 

 

 

 

Her ses en model, som rangerer et sæt 

af assertive værktøjer ift. behovet som 

gradvist stiger. Der kunne sagtens stå 

andre ting i modellen. Dette er blot et 

eksempel. 

For at fastholde de forskellige lag, kan 

man med fordel søge at benytte de 

elementer der står til venstre i 

modellen. 

 

Gode tips, til at opnå en assertiv adfærd kan 
være: 

Søg at kende dine værdier. Benyt 

blandt andet værdihjulet under 

modeller til at opnå dette. Derudover 

stil dig selv spørgsmålet, ’’Hvad gør at 

jeg reagerer sådan? ’’ Find svaret og 

dernæst stil spørgsmålet ’’Hvad kan 

jeg gøre anderledes for at 

kommunikere min hensigt’’. Du kan 

også være opmærksom på, ikke at 

starte sætninger med ’’undskyld’’. Et 

sidste godt eksempel er, at du kan 

indlede alt hvad du siger med, jeg 

tænker, -ser -føler. 

 

Søg at være empatisk. Du træner din 

empati, ved at være nærværende og 

friholde dig strøtanker som ikke har 

med samtalen at gøre og stille 

spørgsmål ind til modparten, som 

afdækker hvordan modparten har det. 

Det kunne være at personen sagde, 

’’ja så var jeg lige på ferie’’ hvor du 

efterfølgende spørger ind til hvordan 

det var at være på ferie. 
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Søg at være gensidig. Ved at være 

gensidig, søger du at se på situationer 

ud fra begges perspektiver og skabe en 

win-win sådan at begge parter får 

noget ud af situationen. Du 

respekterer som minimum modparten. 

 

Søg at kende din ret. Du har meget ud 

af at huske din og alle andres ansvar, i 

en samtale. Ofte vil du støde på 

detaljer i en samtale, hvor du bliver 

snydt til at underdaniggøre dig, i 

forsøget på at trøste eller eftergive 

modparten sådan at i kan komme 

videre. Dette kan du implementere, 

ved at turde fortælle hvad du er god til 

og dermed også præsenterer en 

forventning til dig selv, med forståelse 

for, at du kan tage fejl. 

 

Vær kongruent. Vær ærlig i de ting du 

fortæller og søg at kommuniker det 

med hele kroppen. På denne måde vil 

personer omkring dig, føle sig mere 

trygge og dermed behandle dig 

derefter. 

 

Egoisme kontra assertiv 

Vi vil kort belyse egoisme kontra 

assertiv. Der er en hård fin grænse 

mellem at være egoist og assertiv. De 

to kan i essens godt koeksisterer, men i 

praksis søger man ikke at være egoist, 

da egoistens adfærd modarbejder 

mange af de øvrige parametre det i det 

lange løb kræver for at fastholde sin 

assertive adfærd. 

 

I starten af 1970’erne, blev den 

assertive adfærd i USA kritiseret for at 

være for egoistisk. Denne konklusion 

kom, primært grundet den store 

variation, mellem forskellige udbydere 

af uddannelse i faget. Nogle mente, at 

man hårdnakket, kunne fastholde sit 

spørgsmål og blot gentage det, ind til 

man fik et svar. Andre mente at man 

kompromisløst kunne sige sætninger 

som ’’ Jeg høre hvad du siger’’ og 

fortsat være assertiv. Dette er langt fra 

sandheden om hvad assertiv er. 

 

Ift. at bane vejen fremad i sin karriere, 

ser vi ofte at personer opfører sig 

egoistiske. Egoisme er i sig selv ikke 

forkert, men i forhold til at komme 

langt i sin karriere, vil man ofte møde 

et loft, hvis an benytter sig af denne 

adfærd. 

 

En egoist er en person, der ligesom den 

assertive, sætter sine egne behov først. 
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Forskellen på egoisten og den assertive 

er, at egoisten ikke er empatisk og 

dermed ikke skaber win-win. Egoisten 

kan hurtigt fremstå dominerende, 

stædig eller som en person man ikke 

kan regne med. Egoister vil ofte 

komme først over den første målstreg, 

og måske også den næste, men de 

efterfølgende målstreger, synes det 

som om, at de begynder at halte. 

 

Forskellen på egoisme og gensidighed 

er, at egoisme ofte kun strækker sig så 

langt, som hans/hendes egne styrker 

kan bærer. Årsagen til dette ses i, at 

egoistiske personer ofte efterlader sig 

et netværk, som ikke er åbne for at 

støtte dem fremadrettet. Gensidige 

personer efterlader sig modsat et 

netværk, hvor lysten til fortsat at støtte 

og hjælpe én, er til stede. 

Gensidigheden er en af den assertives 

forudsætninger. På den måde kan man 

argumentere, at egoisten ikke så godt 

kan løfte i flok, som hvis han havde 

valgt at være gensidig. 

 

Assertiv placering 

 

 

 

Her ses en model, hvor assertiv er 

placeret ift. passiv og aggressiv adfærd. 

 

Positiv og negativ assertion  
At være positiv og negativ assertiv kan i 

høj grad bidrage til at blive en stærkere 

leder, reducere konflikter, 

frustrationer, stress og skabe mere 

trivsel omkring dig, som vil medføre 

mindre sygedage hos dine 

medarbejdere og større 

arbejdseffektivitet. At give dette til din 

omverden, indebærer ofte, at du også 

får det igen. Derfor er positiv 

assertivhed, ofte vejen til et succesfuldt 

liv. 
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Positiv assertion 

At være positiv assertiv er kan 

beskrives ud fra en række 

udgangspunkter. En positiv assertiv 

person tager udgangspunkt i så mange 

punkter som muligt. 

- Formidler sine forventninger, 

behov og lyster til andre. Man 

giver altså de man 

kommunikerer med, en chance 

for at efterkomme ens behov, 

ligesom at man på samme tid er 

lydhør over for deres behov. 

 

- Reagere ikke på andre. 

Accepterer at man selv er 

ansvarlig for de følelser man har. 

Man søger i stedet en win-win 

situation. Assertive personer kan 

ikke sige ’’Du gør mig gal!’’ eller 

’’Du gør mig ked af det!’’. De ved 

at de er ansvarlig for deres 

følelser. I stedet kunne de sige 

’’Jeg bliver ked af at høre, det 

som du siger’’ eller de kunne sige 

’’Jeg kan ikke acceptere din 

opførsel’’. De kunne derefter 

vælge at fastholde situationen 

med den klare intention om at 

bedre det, eller vælge at 

respekterer at den anden ikke vil 

ændre sig, og så eventuelt 

trække sig. De kunne også vælge 

at blive sure, hvis de vurderede, 

at det skulle til, for at udtrykke 

sin utilfredshed. 

 

- Har styr på sig selv først og 

derefter andre. Assertive 

personer søger først at have styr 

på sig selv, før de søger at have 

styr på andre. De ved nemlig, at 

hvis de konsekvent prioriterer 

andre før dem selv, begynder de 

på et eller andet tidspunkt, at 

give ud af noget de ikke har, og 

med tiden vil være i en relation, 

hvor de pludselig er den som står 

og mangler, og dermed har gjort 

sig afhængig af andre 

 

- Når muligt, er den som involverer 

sig i grov eller aggressiv adfærd 

mhp. at have en positiv 

indflydelse på det. Det kunne 

være, at den assertive bliver 

mødt med en uretmæssig 

adfærd, så som forhøjet eller 

nedladende stemme. Den 

assertive, kan her bede den 

anden om eksempelvis, at sænke 

sit toneleje. 

 



10 
 

- Sætter grænser og agere på dem. 

Det skal ikke forstås som et 

traditionelt ultimatum til 

modparten, men som en grænse 

den assertive har behov for at 

sætte, mhp. at undgå, selv at 

blive dårligere stillet. Den 

assertive har eventuelt bedt om 

at modpartens toneleje skal 

sænkes. Sker dette ikke, er den 

assertive nød til at trække sig og 

tage samtalen på et senere 

tidspunkt i en anden form. 

 

- Omgiver sig med mennesker som 

giver energi. Den assertive søger 

at omgive sig med mennesker 

som giver energi. Mennesker 

som giver energi er i praksis de 

personer, som der giver dig 

selvværd, følelsesmæssige 

reserver, overskud og 

motivation. Det er de mennesker 

der bidrager til, at den assertive 

bliver den bedste udgave af sig 

selv. 

 

Negativ assertivhed 

Denne type af assertiv går ud på, at 

man fortsat er assertiv, og er i stand til 

at tage kritik til sig uden at sætte 

rammer og krav til afsenderen, om 

hvordan og hvorledes det skal 

formidles. Der kan altså være tale om, 

at man lader afsenderen gøre det på 

sin måde, og dermed kaperer, at 

personen gør sådan. Hvis dette 

vurderes muligt af den assertive, er 

dette en god position. Vurderer den 

assertive, at dette ikke bidrager eller 

direkte ødelægger andre relevante 

forhold i samtalen, vil den assertive 

afbryde. 

 

Assertiv respons og tilgang 
En assertiv respons giver som 

udgangspunkt 50%. Det er op til 

modparten om hvor meget af de sidste 

50% udnyttes. En assertiv tilgang, har 

ofte en effektiv indflydelse på en 

kommunikation, af flere årsager. 

- Dialogen bliver ofte guidet af 

den som viser overskud, hvilke i 

mange tilfælde vil være den 

assertive. Her er der tale om en 

gruppe der sidder og taler 

sammen, hvor den ene person er 

udpræget assertiv. Dette har en 

positiv indflydelse på den sociale 

normative effekt, da den giver 

rum til den som ellers naturligt 

er aggressiv, og den aggressive 

del, bliver derfor mindre 

dominerende, eller får ikke lov at 

have den samme negative 



11 
 

indflydelse. Dette sker 

eksempelvis ved, at den 

assertive enten forholder sig til 

hensigten bag de ellers 

aggressive ord, eller lader sætter 

nogle grænser op, som den 

aggressive kan forholde sig til. 

- Derudover kan den assertive 

også skære gennem tågen af 

irrelevante sætninger og holde 

samtalen på rette kurs. Dette 

gøres eksempelvis ved, at gøre 

opmærksom på konteksten og 

målet, før, under og efter 

samtalen. 

- Dialogen bliver ofte søgt guidet, 

til et niveau som alle parter kan 

være med til. Den assertive er 

meget opmærksom på sig selv, 

og de øvrige i forummet. Den 

assertive vil søge at gøre 

forummet så stabilt som muligt. 

Den assertive vil ikke påtage sig 

det fulde ansvar, en give sit 

bidrag til opgaveløsningen, i 

stedet for at fokuserer på at få 

ret. 

Den assertive respons er derfor 

gensidig, respektfuld, konkret og ligger 

op til udvikling og fokuseret dialog. 

 

Hvordan bliver jeg assertiv? 
Enhver ændring kræver, at du opgiver 

det som du er nu, til fordel for det du 

kan blive til. Vi ændrer os hele tiden og 

dem vi omgiver os med, har en større 

eller mindre indflydelse på os. 

Ved at ændre din adfærd, ændrer du 

også de bagvedliggende strukturer, 

som stille vil ændre hvem du er og 

hvordan du opfører dig. Du vil begynde 

at se nye elementer som du ikke så før 

og du vil begynder at prioriterer 

anderledes. 

I din bevidste forandring er det derfor 

vigtigt, at du starter med små skridt og 

stille tilføjer mere. Ligesom med alt 

andet, vil du have svært ved at 

implementerer det for dig selv og din 

omverden vil også bemærke det 

kraftigt, hvis du gør for meget på én 

gang. Du kan eventuelt vælge at tage 

én ny ting hver uge. På denne måde 

kan din hjerne nå at lagrer adfærden og 

skabe en vane omkring det. 

Inden du begynder at udvikle dig, kan 

det være en væsentlig detalje, at du 

gør dine nærmest omkring dig 

opmærksom på det, hvis den 

forandring du opnår, unægtelig vil 

kunne bemærkes, og skabe uro hos 

den anden. Det er dog ikke alle 

henseende dette anbefales. Husk at du 

ikke skylder verdenen noget, men at du 
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har et valg. Et godt sted at prioriterer, 

at fortælle om din hensigt, er de 

relationer, hvor du har et stærkt 

følelsesmæssigt bånd, så som en 

ægtefælle eller chef. Vær opmærksom 

på, at ved at fortælle andre om din 

hensigt, stiller du dig i et 

forventningsforhold mellem dem og 

dig. Dette er ikke altid 

anbefalelsesværdig. 

 

Hvad er kommunikation 
Kommunikation kan beskrives ud fra 

mange forskellige vinkler, herunder 

eksempelvis den menneskelige kontakt 

eller den biokemiske kontakt. Her vil vi 

fokusere på den menneskelige kontakt. 

 

Netop fordi mennesker begyndte at 

kommunikerer sammen, før selve 

konceptet kommunikation blev 

opfundet, kan det være svært at 

definerer, hvad kommunikation præcist 

er. Det er forholdsvis let at mærke når 

kommunikation går den forkerte vej og 

det kan virke direkte nedbrydende for 

de parter der indgår i det. På den 

anden side kan det virke lige så 

opløftende når kommunikation går 

godt. 

 

Vi lever hele livet med hovedet, det er 

der vores tanker er og det er også der 

alt stress starter og slutter. God 

kommunikation kan derfor i mange 

henseende være direkte helbredende, 

så som fx ift. forebyggelse af stress, 

uønsket mentalisering & nedbrydende 

vaner og selvværd. 

 

Uden hensigt, ingen kommunikation. 

Hver en menneskelig handling bygger 

på, et behov der skal opfyldes. Den 

menneskelige kontakt handler derfor 

dybest set om, at to hensigter mødes, 

og via kommunikation, får noget ud af 

hinanden. Om de vil hinanden noget 

godt, ondt, eller vil undvige hinanden 

er underordnet. Kommunikation kan 

derfor ses som den lim, der binder sig 

mellem hensigter. 

 

Ofte bliver den kommunikation vi 

arbejder med, baseret på afsenderens 

adfærd, og ofte er afsenderens adfærd, 

langt fra kongruent med den hensigt 

der ligger bag. 

 
Eksempelvis: 

Medarbejderen: hej chef. Jeg har lige 

arbejdet på følgende måde. Er det ok? 

Chefen: ’’Tale hårdt’’ du skal aldrig 

arbejde sådan igen! 
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Medarbejderen: ’’underdanigt’’ Nej ok, 

undskyld, det skal jeg huske. 

Chefen: ’’Venlig tone’’ Det lyder godt! 

Husk du kan altid komme og spørge 

mig, jeg er altid åben for mine 

medarbejdere.  

Chefen siger altid, at han altid er åben 

for spørgsmål og at man altid an 

komme til ham, men hans måde at 

argere på i samtalen, udstråler noget 

andet. Chefen er således inkongruent 

og dermed ikke kongruent. Et mere 

simpelt udtryk for inkongruens, er at 

man siger man har det fint, mens ens 

kropssprog tydeligt udstråler, at det har 

man ikke. 

 

Kommunikationens kontekst 

Kontekst beskriver et udgangspunkt. 

Hvis jeg for eksempel spurgte dig, om 

det er ok at slå dyr, ville du muligvis 

sige nej med det samme. Hvis dette 

faktisk ville være dit svar, har du 

eksempelvis taget udgangspunkt i 

konteksten, at der bare står et dyr, som 

man slår. Var konteksten i stedet, at 

dyret angreb, ville konteksten dermed 

være en anden, og holdningen om hvor 

vidt det er ok at slå dyr ville muligvis 

ændre sig. 

 

Konteksten for samtalen er således 

meget vigtigt, og alt for ofte, ses det, at 

konteksten for en samtale ikke er ens 

for begge parter. Ofte hører man 

personer sige, ’’Ahh nå så det var det 

du mente, jamen så forstår jeg dig 

meget bedre...’’ her er der tale om, at 

konteksten ikke har været klar fra start, 

eller at den i løben af samtalen er 

ændret eller mistet. Se figuren herfor. 

 

 

 

Vi har alle vores egen perception 

omkring verdenen. Derfor vil 

konteksten for et emne også være 

forskellig fra person til person. Når 

konteksterne fra de forskellige parter 

er alt for forskellige, muliggøres 

unødige kompleksiteter så som 

forvirring, irritation og frustration. 
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Eksempelvis: 

Person 1: Skal vi ikke gå over på den 

lyse side af gågaden? 

Person 2: Nej der er for varmt 

Person 1: Du gider heller aldrig gøre 

noget jeg vil 

Person 2: Jo jeg gør da så, det kan du 

ikke være bekendt at sige!? 

Hensigten bag person 1’s opfordring 

var her, at mærke at person 2, ville 

gøre noget som hun foreslog. 

Person 2s hensigt, var ikke at svede. 

Person 1 føler derfor at person 2 ikke vil 

gøre noget som hun foreslår og person 

2 føler, at person 1 ikke kan være 

bekendt at tilsidesætte alle de andre 

gange han har gjort noget. 

OBS! 

I øvrigt går mange mennesker i 

defensiv sindstilstand, når de bliver 

behandlet som én de ikke selv synes de 

er. Selvom de måske udstråler at de er 

det, overfor modparten. 

 

Ydermere har samtalen skiftet kontekst 

og styres nu af to hensigter, som ikke 

kender hinanden. 

 

Dette kan du gøre for at skabe en bedre 
kontekst: 

• Konkretiserer målet for 

samtalen. Eksempelvis, ’’I dag 

skal vi tale om, hvorvidt vi 

accepterer at rygerne må ryge 

ude foran hovedindgangen’’. 

• Konkretiser rammen for 

samtalen. Eksempelvis, ’’Set i 

forhold til hvordan vores kunder 

skal opleve os når de ankommer, 

og ikke hvor let det skal være for 

os at komme til og fra rygning’’. 

• Mind parterne om konteksten 

undervejs. Eksempelvis, ’’Husk 

nu venner, at det handlede om 

hvordan vores kunder skulle 

opleve os og ikke specifikt 

sundhedsfremmende initiativer, 

derfor kan du ikke bruge det 

argument’’. 

• Være opmærksom på, at der kan 

opstå flere kontekster og gør 

opmærksom på det. 

Eksempelvis, ’’Som jeg forstår 

det, er kundetilfredshed et 

spørgsmål om 

helhedsoplevelsen, jeg oplever 

din kontekst som at 

kundetilfredsheden mere eller 

mindre, alene handler om prisen, 

er det korrekt forstået? ’’. 

• Konteksten kan også skifte helt! 

Gør ligeledes opmærksom på 
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dette. Eksempelvis, ’’Det synes 

pludselig som om, at vi nu taler 

omkring medarbejdertrivsel, 

frem for kundens oplevelse af os. 

Er det korrekt forstået? ’’. 

• Bed modparten om at 

konkretiserer sin kontekst, inden 

han/hun fortsætter dialogen. 

Eksempelvis, ’’Kan du ikke lige 

forklare hvad hensigten med det 

du siger er? – Hvad er årsagen til 

at du nævner det? – Hvad er 

udgangspunktet for det du siger? 

’’. 

 

Her ses tre modeller på, hvad der 

menes med forskellige kontekster og 

hvornår der kan skabes unødvendig 

forvirring, irritation og frustration, alt 

efter om konteksten er meget ens eller 

meget forskellig. 

 

 

 

Kommunikationens processer 
Kommunikation kommer gennem en 

række processer som er forskellige fra 

afsender til afsender. Ydermere kan der 

være øvrige faktorer omkring både 

afsender og modtager, som har en 

indflydelse på kommunikationen. 

Kommunikation består altså af en lang 

række koder, som differerer fra kultur 

til kultur, situation til situation og 

menneske til menneske. Dette ser vi 

nærmere på under kapitlerne om 

psykologi. 

 

Husk, at der skal to aktivt deltagende 

parten til at udføre en effektiv samtale. 
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Assertiv kommunikations forudsætning 

Der skal to til have en dialog. Som set 

under pkt. ’’Kommunikationens 

processer’’ skal der to personer til, for 

at føre en dialog. Altså en afsender og 

en modtager. Effektiv kommunikation 

ligger i responsen, men for at assertiv 

kommunikation skal være meget 

effektiv, kræver det i det lange løb, at 

begge er assertive. Ellers vil man 

hurtigt opleve, at den assertive person, 

ikke kan deltage i dialogen, eller at 

dialogen hurtigt bliver passivt 

domineret af den assertive, da den 

assertive ikke vil lade sig kue eller 

sætte sit i en position, hvor han kuer 

modparten. Det engelske ord 

responsibility, kommer af ordet, 

respons. Respons er et ord der 

beskriver en reaktion, på en aktion. 

Altså en ’’genaktion’’. Ability betyder 

evne. Sætter man de to ord sammen, 

har man ’’Evnen til at reagere’’. Hvis 

man ikke er i stand til at reagere på det 

signal der kommer fra afsender, er der 

reelt ingen dialog. Responsibility 

betyder imidlertid ansvar. Det betyder, 

at hvis den ene ikke vil eller kan svare, 

er denne i mange henseende ikke 

ansvarsfuld eller personen vurderer 

han/hun ikke vil tage ansvar. 

• Det er fx ikke ansvarligt at have 

en voksen samtale, med en 

voksen hensigt, med et barn, da 

barnet ikke kan respondere på et 

voksens niveau. Den voksne bør 

derfor afbryde samtalen, eller 

holde samtalen på et 

tilstrækkeligt barnligt niveau. Det 

er ikke ansvarligt at have en 

samtale med en person der er 

meget subjektiv, omkring et 

emne der vedrører mere end 

den subjektive person. 

 

• Det er ikke ansvarligt af en 

person ikke at ville bidrage til en 

dialog, medmindre at fraværet af 

respons er grundet et forsøg på 

at holde et assertivt niveau. Hvis 

det derimod er i forsøget på at 

’’vinde’’ samtalen, eller et forsøg 
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på at skabe en fordel i samtalen, 

er det ikke ansvarsfuldt. 

 

Assertiv, kontra underdanig og aggressiv 
adfærd 

Assertiv adfærd kommer skal ikke ses 

som mellemvejen mellem aggressiv og 

passiv adfærd. Mellem aggressiv og 

passiv adfærd, ligger passivaggressiv 

adfærd. Assertiv adfærd kan placeres 

uden for kategori, men balancerer 

fortsat mellem den aggressive og 

passive pol.  

I en samtalen kan man aldrig være 

100% assertiv. Man vil hele tiden 

svinge mellem den aggressive og 

passive pol. Der er ingen rammer for 

hvornår man laver for store udsving. 

Det er op til én selv at sætte disse 

rammer. Den eneste ramme for, 

hvornår man ikke er assertiv mere, er 

når man er subjektiv til fordel for 

objektiv og når man er 

uhensigtsmæssig følelsesmæssigt 

påvirket. 

I figuren for neden, kan man se 

eksempler på hvor samtalen falder 

uden for, hvad der kunne anses for at 

være den assertive tolerance. 

 

Submissiv/passiv Assertiv Aggressiv 

• Afvigende 

adfærd 

• Lukket 

kropssprog 

• Usikker 

fremtoning 

• Lav 

stemmeføri

ng 

• Stille og 

begrænset 

kropssprog 

• Undskylder 

og 

begrunder 

meget 

• Underdani

ggøre sig 

selv 

• Balanc

eret 

verbalt 

og 

nonver

balt 

sprog 

• Afslapp

et og 

fattet 

• Konkre

t og 

lige 

frem 

 

• Fokuseret 

øjenkontakt 

• Dominerend

e 

• Konsekvens 

og 

trusselsfoku

seret 

• Sarkastisk 

og 

nedladende 

• Højt talende 

 

Hvad er dårlig/skadelig/grov 
kommunikation 

Her er en række stikord som kan anses 

for grov og grænseoverskridende 

adfærd, hvis kontekst er, at tale 

sammen respektfuldt. Listen 

anskueliggære de ting der ofte opleves 

i terapeutiske sammenhænge, men 

skal ikke gøres til genstand for at sådan 

er det i alle sammenhænge. 

I de kommende eksempler vil jeg 

forholde mig til følgende: 

• Aggressiv 

• Passiv/Submissiv 

• Manipulativ 

• Passiv/Aggressiv 

• Voksen/barnlig adfærd 
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1. Aldrig! Her ser vi et eksempel på alt 

eller intet. Det er sjældent, ’’aldrig’’ 

at behandle en anden person godt. 

Ordet aldrig virker meget 

dominerende og sætter 

modtageren i en position hvor han 

enten må frasige sig dommen og 

skabe en ny konflikt, eller gøre 

vedkommende opmærksom på, 

denne detalje. Kan vedkommende 

ikke tage imod detaljen, kan der 

være dårlig grundlag for at 

fortsætte samtalen, den retning. 

 

2. Altid! Vi skal undgå at bruge ’’alt 

eller ingenting’’ tilgangen. Ordet 

’’altid’’ bliver ofte brugt af personer 

som tænker i alt eller intet 

paradigmer, sort eller hvid. Dette er 

en barnlig måde at præsentere et 

statement på og det er ikke 

passende at have en voksen 

diskussion, med en barnlig adfærd. 

Det er vigtigt at huske, at ’’alt eller 

intet’’ tankegang ofte er et resultat 

af, at man er presset og dermed 

ikke kan overskue så meget som 

man plejer. Eksempelvis kunne man 

sige, til sig selv efter at have tabt 

sin kuglepen 2 gange og en kop en 

gang, ’’Nøj jeg taber da også bare 

alt i dag!’’. Man kunne også sige i 

en samtale, ’’du går altid uden om 

emnet når vi taler!’’ For at bedre 

kommunikationen, kan man gøre 

vedkommende opmærksom på 

denne detalje. Kan vedkommende 

ikke tage imod detaljen, kan der 

være dårlig grundlag for at 

fortsætte samtalen, den retning. 

 

3. Nævne ting fra fortiden. Bruges 

oftest til at positionere modparten i 

en dårlig situation, sådan at 

afsender står stærkere med sine 

pointer. Det er ikke effektiv 

kommunikation, at positionere 

personer, med allerede diskuterede 

emner, medmindre de eksakte 

emner, fortsat optræder. Gør man 

dette alligevel, kunne det synes at 

være det samme som at sige, ’’Jeg 

er afhængig af dit selskab, men jeg 

vil bruge resten af min tid, på at 

banke dig i hovedet med dine fejl 

som du havde engang’’. 

 

4. At vende ryggen til eller gå sin vej. 

Dette er en meget ødelæggende 

teknik. Det efterlader modparten 

med uforløste frustrationer. Dette 

ruges ofte som en taktik, for at 

sende et kraftigt signal om 

magt/Status. 
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5. DU budskabet. At starte med ’’du’’ 

er allerede fra stat et dominerende 

og anklagende budskab. Dette 

budskab er ofte et udtryk for, at 

afsender slet ikke overvejer 

modtagerens perspektiver, og tager 

udgangspunkt i at samtalen handler 

om at for ret eller placere skyld. 

 

6. At råbe! Det at råbe af en anden er 

meget dominerende, og sætter den 

i en forsvarsposition. Dette skal 

undgås. 

 

7. Ikke at lytte til modparten. Dette 

anses som et indirekte angreb. 

Kommunikation er ment til at være 

en 50%/50% dialog. Det handler 

altså ikke om at vinde en dialog, 

men at problemløse. 

 

8. At bruge øgenavne. Dette er ikke en 

passende teknik, da den ikke 

bidrager til en konstruktiv løsning. 

Øgenavne fungerer ligesom DU 

budskaber, meget dominerende. 

 

9. At bande. Igen ikke en passende 

teknik, som oftest subtilt handler 

om at få modparten i en defensiv 

position, sådan, at man på den 

måde inddrager den anden person i 

ens strategi, og dermed validerer 

sine egne handlinger. Hvis man ikke 

bander af hinanden, men bare ud i 

det blå, kan man nogle gange slippe 

afsted med det. 

 

10. Sarkasme. Dette er en passiv 

aggressiv adfærd. Dette er et 

forsøg på at angribe og få 

forløsning for nogle frustrationer, 

og på samme tid have muligheden 

for at sige, at man ikke mente det 

seriøst. 

 

11. At kræve at tale sammen, på 

upassende tidspunkter. En meget 

barnlig adfærd, som synes meget 

forkælet og uden 

situationsfornemmelse. Naturligvis 

er det ofte en god ide, at tale 

sammen om tingene, men der vil 

være tidspunkter som er 

upassende og tidspunkter hvor det 

ikke er. Ofte når vi oplever noget 

som vi føler, vi vil snakke med den 

anden om, har vi en tendens til at 

ville gøre det med det samme. Her 

er ses det oftest, at der optræder 

upassende tidspunkter, og det som 

personen reelt søger er 

kompromisløs agtsomhed, som den 

man kunne forvente af sin mor, 

som barn. 

 

12. Stiller upassende spørgsmål. En 

meget grænseoverskridende 
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adfærd, som afsender ikke 

nødvendigvis har gjort sig fortjent 

til. Ved at presse modparten til 

eksempelvis at sige, vedkommende 

ikke vil svare, benytter afsenderen 

ofte denne mulighed til at pointere, 

manglende respons i samtalen. 

Dette er en meget manipulerende 

taktik. Svarer modparten derimod 

på spørgsmålet, kan modparten let 

føle sig domineret, og vil 

uretmæssigt stå mentalt dårligere i 

samtalens videre forløb. 

 

13. At grine af modparten. En meget 

ødelæggende adfærd, for den 

anden person. Dette skal til hver en 

tid undgås. 

 

14. At kategoriserer og sammenligne. 

Det er unødvendigt og bruges ofte i 

en magtkamp. Det bremser i høj 

grad effektiv kommunikation, og 

kan være meget ødelæggende for 

den ene eller begge parter. 

 

15. Spottende. Dette er ligeledes 

meget ødelæggende, men 

indeholder spor af nedgørelse af 

personlige værdier. 

 

16. Afhøring. Denne teknik er ofte 

brugt, mhp. at pin pointe 

modparten. I stedet for bare at sige 

hvad man tænker, så stiller man 20 

spørgsmål, for at sikre sig, at man 

får ret. Også selvom man måske har 

ret i en given situation, er det ikke 

respektfuldt, at tage advokathatten 

på. 

 

17. Passiv-manipulativ adfærd. Der er 

mange former. Nogle af dem er at 

banke med døren, slå i bordet, 

græde, lave ansigtsudtryk eller 

pludselig tie stille. Dette tvinger i 

første omgang den anden person til 

at reagere, men alene det at kræve 

en reaktion, er ofte en meget 

barnlig adfærd. 

 

18. Forelæsning. Det er meget 

overskridende at behandle 

modparten som om, at man skal 

lære dem noget, og ses oftest 

upassende i en samtale. 

 

19. At tage monopol. Det bremser eller 

stopper helt en samtale, hvis man 

tager monopol på en del af 

samtalens rigtighed. 

 

20. Blive sur over en ting, men taler 

omkring en anden ting. Indirekte 

form for kommunikation. Dette 

sker ofte. Personen vil er bange for 

at tale om det reelle emne, så 
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bruger kræfterne på at tale om, 

omkringliggende problemer hos 

modparten. 

 

21. At tale ind over den sidste del af en 

andens sætning. Dette giver en 

uretmæssig dominerende position i 

samtalen. Alternativet er nemlig at 

modtageren enten skal råbe endnu 

højere eller forlade samtalen. Det 

der ofte sker, er at modtageren 

lader den dominerende være 

dominerende, i håbet om, at 

samtalen kan fortsætte effektivt. 

 

22. At slå eller kaste med ting. Ligesom 

med at smække med døren, så er 

der her tale om samme udgave, 

blot langt længere ude, hvor der 

også er tale om voldelig adfærd. 

 

23. Pointere svage punkter hos 

modparten. Hvis afsender pointere 

svage punkter mhp. at positionere 

sig selv stærkere og dermed trykke 

den anden ned, er denne taktik 

dominerende og upassende. 

 

24. Truende statements og adfærd. En 

aggressiv adfærd. Eksempelvis, 

siger en medarbejder til sin chef ’’ 

Jamen så fyr mig da!’’ fordi 

medarbejderen ønsker at 

fremprovokerer en respons. Det 

kan også være i hjemmet, hvor 

manden siger, at han vil tage sit 

eget liv, hvis der ikke sker 

ændringer. 

 

25. Blackmail. En manipulativ adfærd. 

Eksempelvis. ’’Så det betyder, at 

det skal jeg altså snakke med 

chefen om?!’’ eller, ’’Jamen det 

bliver jo så det, jeg må fortælle 

vores barn’’. 

 

26. Ultimatum. Et ultimatum givet, 

mhp. at skræmme modparten, er 

en upassende adfærd. Hvis man 

derimod konstaterer en direkte 

effekt er det passende. Altså, hvis 

afsender giver et ultimatum, mhp. 

at tvinge modparten til at ændre 

sig, er det upassende. 

 

27. Ikke overholde aftaler, kontinuerligt. 

At gøre det en gang eller to anses 

ikke som upassende, men nærmere 

sjusket. Kontinuerligt eller 

konsekvent at gøre det, kan virke 

nedladende og upassende. 

 

28. Ikke at støtte følelsesmæssig. De 

samtaler som man indgår i, vil 

indeholde en uformel kontrakt om 

en relation. Hvis man ikke 
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investerer sig følelsesmæssigt i den 

relation på et passende niveau, kan 

det virke direkte upassende. 

 

29. Virke kritisk. At være kritisk kan 

være meget konstruktiv, men at 

gøre det, for at udvise, at man selv 

føler sig overlegen, er ikke 

passende. 

 

30. Ikke efterkomme den andens behov 

bevidst.  Denne adfærd er meget 

upassende og meget 

manipulerende. Den tvinger 

modparten til at gøre noget. Dette 

skal undgås. 

 

31. At pålægge skyld og skam. At tale 

om hvad den anden tænker og 

hvordan det er, er endnu en 

upassende adfærd. 

 

32. At krydse fysiske grænser. At gå helt 

op i hovedet på modparten, eller 

have kraftige armsving, tonalitet og 

andre fagter, er også en upassende 

og dominerende adfærd. 

 

33. Truende bevægelser. Endnu en 

magtdemonstration. Denne form er 

meget upassende og barnlig. 

Denne adfærd ses ofte ved dyr, og 

bør ikke indgå i kommunikation 

mellem mennesker. 

 

34. Taler ned til den anden.  Denne 

taktik handler om at udpensle 

modpartens fejl mhp. at vinde 

samtalen, i stedet for, at søge og 

fortælle modparten, hvad man 

føler omkring de ting man gør. 

 

35. Manipulation. Jeg vil gifte mig med 

dig, hvis du…  

 

36. Nedladende. Denne adfærd viser 

ofte, at afsenderen ikke har et 

løsningsfokus, men nærmere et, jeg 

vil ha ret fokus. 

 

37. Ødelægge selvsikkerhed. Det som 

to personer taler om, bør blive 

mellem disse to personer, såfremt 

det kan lade sig gøre. Man bør ikke 

dele sine samtaler med øvrige. 

 

38. Tredjeparts kommunikation. Her går 

den ofte gal. Hensigten er ofte at 

skabe en objektiv mening, men det 

ender ofte med en alliance mod 

den ene eller den anden. Ingen har 

mere ret til at føle sig rigtig, end 

andre. Dette bør undgås. 

 

39. At lyve. Ja det skal man ikke… Dette 

giver en usikkerhed hos modparten 

og stiller modparten i en ustabil 

situation, hvis denne fortsat gerne 
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vil tage afsenderens ord for gode 

vare. 

 

 

40. Trykke på ens ’’knapper’’. Samme 

som det overstående. 

 

41. At behandle den anden som et barn 

eller forældre. Eller lave sjov med. 

Denne adfærd skal lige ledes 

undgås. 

 

42. Behandle modparten som 

dominerende eller underdanig. 

 

43. Ignorering.  Man behøver ikke være 

enige, men man bør ikke ignorere 

hinanden, da dette stopper 

kommunikation fuldstændigt. 

 

44. At udvise manglende respekt.  Ved 

at sidde og læse avis eller andet, er 

også en dominerende adfærd, som 

kan sende et meget negativt signal. 

 

45. Ikke tage nej som et svar.  En 

person bør altid kunne acceptere et 

nej, da alt andet, ofte ville være 

barnlig adfærd. 

 

46. Betingelser knyttet til gaver. Hvis 

der er givet en gave eller en 

hjælpende hånd, skal det undgås, 

at den går sammen med en lovning 

på noget udefinerbart. Den må 

gerne, men i så fald skal det stå 

klart. Kommunikation kan på den 

lange bane ødelægges herved. 

 

47. Tiltagende drillerier. 

 

48. Tilbageholde adfærd. Tilbageholder 

man sin adfærd, mhp. at springe i 

luften på det rigtige tidspunkt, er 

det en upassende adfærd. 

 

Andre kortfattede emner som kan være 
barnlig: 

• Dømmende adfærd. 

• Forsøger at reparere sine historier, 

sådan at man uretmæssig står 

stærkere. 

• At fremstå skrøbelig uden at være 

det. 

• Seksuel misbrug. 

• Fysisk misbrug. 

• At give råd om ting, der ikke er bedt 

om. 

• Krævende adfærd generelt. 

• Ikke fastholder fokus på det 

område der tales om. 

 

Det var mange overstående eksempler. 

Et ofte stillet spørgsmål er, hvordan 

man søger at huske at undgå disse 

elementer selv. Det simple svar er, at 
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hele tiden overvejer om det man siger 

kommer fra et reelt sted eller der er 

submissive eller aggressive hensigter. 

Det at være klar over disse elementer, 

kan hjælpe kraftigt, på ens egen 

selvdisciplin. 
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Her er nogle eksempler på spørgsmål du kan 
stille dig selv: 

• ’’Siger jeg det, som jeg reelt 

ønsker lige nu?’’ 

o ’’Ved du hvad, det var 

faktisk slet ikke det her jeg 

ville ind på. Jeg vil gerne 

vide om du reelt har lyst til 

at vi fortsætter denne vej. 

Det er vigtigt for mig, at vi 

begge synes det er en god 

oplevelse. 

 

• ’’Hvad er baggrunden for det jeg 

taler om lige nu?’’ 

o ’’Ved du hvad, årsagen til 

jeg siger det her, er faktisk 

blot, for teste om du vil 

give mig lidt plads. Det er 

forkert af mig at gøre det 

på den måde. Jeg vil gerne 

lige starte forfra. Jeg føler 

ikke der er plads til mig, i 

vores relation. Jeg har 

behov for at kunne tale 

uden at blive overfuset. ’’. 

 

• ’’Hvad tror jeg hensigten bag det 

hun siger, reelt er?’’ 

o Person 1 ’’Du er så doven! 

Du får aldrig gjort noget 

som helst her!’’ 

o Person 2 ’’Jeg fornemmer 

at det er vigtigt for dig, at 

vi er effektive. Jeg har nok 

en anden vinkel på hvad 

effektivitet er. Jeg mener 

det vigtigste er at…’’ 

 

Gode og effektive forudsætninger 
At starte en samtale 

• Start med banaliteter 

• Følg op med facts 

• Spørg ind til mere personlige 

ting/Eller det som du reelt gerne 

vil vide 

For at komme godt i gang med en 

samtale kan du med fordel benytte 

overstående punkter i 

kronologiskrækkefølge. Hvis du starter 

med et komplekst spørgsmål kan det 

være svært/tungt at indlede en 

samtale. Spørg i stedet om noget 

simpelt, så som hvordan går det eller 

konstatér en begivenhed som du er 

overbevist om modparten også kender 

til. Derefter kan du fortsætte samtalen 

om det område du gerne vil tale om. 

Kom med nogle facts som bidrager til 

den kontekst din samtale kræver. 

Derefter spørg ind til det du reelt set 

gerne vil vide. 

 

Anerkendelse 

• Brug du budskaber 

• Gør andet til genstand for 

anerkendelsen end din holdning 
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• Læs mere under fanen adfærd 

 

Rapport 

• Brug spejling/matchning 

• Læs mere under adfærd 

 

Tillid 

• Vær lige frem 

• Følg op 

• Gentag sætninger inden respons 

(Parafrase) 

• Spørg om lov 

 

Reframing 

• Beskriv situationen/emnet med 

andre ord mhp. at få en anden 

vinkel 

• Spørg på en anden måde 

 

God vs. Dårlig kommunikation 

• Jeg statements, frem for du 

statements. 

Når du bruger JEG sproget 

associerer du dig selv, med hvad du 

siger. Du tager også udgangspunkt i 

dig selv og ikke andre. Dermed har 

du en stærkere position, for ikke at 

forud antage, men derimod kun 

fortælle hvordan du ser tingene. Du 

undgår også at komme til at tampe 

ind over andres grænser, da du kun 

præsenterer din side af sagen. 

 

• Man lytter til hinanden, frem for at 

antage. 

Det er give dig muligheden for at 

lytte, giver i første omgang, dig 

bedre data at respondere på. Det 

giver dig også tænketid og dermed 

undgår du i højere grad tunnelsyn. 

Det giver også modparten større 

mulighed for at føle sig ligeværdig i 

samtalen og dermed mere aktiv, i 

samtalen. 

 

• Man spørger til, frem for at kræve. 

Man kan i essens ikke kræve noget 

af nogen, kun af sig selv. 

At spørge til, frem for at kræve, 

giver mange fordele. Først giver det 

den fordel, at du skaber bedre 

rammer, for at respekterer den 

andens side af samtalen og dermed 

et mere ligeværdigt og trygt forum. 

Dernæst giver det dig mulighed for 

at fremstå interesseret, frem for 

forud antagende. Tertiært giver det 

dig muligheden for, at tilsikre, at du 

ikke ubevidst manipulerer samtalen 

sådan, at det sætter den anden 

part ud af spil. 

 

• Pointere svage punkter hos 

modparten, mhp. at sige noget der 

synes sand, med en god hensigt. 



27 
 

Hvis hensigten er god, kan det være 

en god ide at pointerer svage 

punkter hos modparten. Dette er 

dog kun relevant og tilforladeligt, 

hvis modparten selv har spurgt ind 

til det. Giv aldrig, råd som ikke er 

efterspurgt. Sekundært, kan du 

starte med at spørge, om du må 

nævne hvad du ser, og først 

derefter komme med din pointe. 

 

• Stiller passende spørgsmål på 

passende tidspunkter. 

At stille spørgsmål, på de rigtige 

tidspunkter er en vigtig detalje. Hvis 

man starter en samtale på et 

upassende tidspunkt, er det ikke 

assertivt, da man ikke tager hensyn 

til den anden part, eller parterne 

omkring. 

 

• Benyt pauser til refleksion. 

Nervøsitet motiverer til irrelevante 

grin og småsnak for at undgå pinlig 

tavshed. 

 

• Siger tingene som de er på en 

respektfuld måde. 

At tale respektfuldt er i essens 

meget simpelt, men i praksis er det 

meget vanskeligt. Det bliver 

vanskeligt, når man tager i 

betragtning, at man skal tage 

hensyn til den andens subjektiv. 

 

Eksempelvis kunne en person sige. 

’’Jeg bliver ked af det, når du 

kommer for sent hjem. Kunne du 

ikke tage at blive lidt bedre til ikke at 

gøre det? ’’. 

 

I eksemplet sker der flere ting. Den 

første er, at personen bestemmer 

sig for, at den anden er kommet for 

sent. Med respekt for forskellig 

tolkning, kan man hurtigt se store 

forskelle i, hvornår en person 

mener det er fair at blive antastet 

som én der kommer for sent. Nogle 

mener at et par minutter er ok. 

Nogle andre mener, at det er 

sekundet der afgør det. I dette 

eksempel, ville det være bedre at 

holde sig til facts frem for tolkning. 

• ’’Jeg bliver ked af det, når du 

kommer kl.10:15 i stedet for 

10:00. 

• Brug facts frem for tolkning 

 

Derudover siger personen at, ’’… 

Kunne du ikke…’’ I eksemplet ville 

en bedre udgave være, at sige: ’’I 

fremtiden kunne jeg godt tænke 

mig at… Er det OK for dig? ’’. 

• Brug Jeg statements og ikke 

kræv noget. Spørg i stedet 

ind til. 
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Effektiv kommunikation ligger i responsen 

Effektiv kommunikation er mere end 

blot at formidle hvad man ønsker. 

Effektiv kommunikation er det svar, der 

betyder noget. Betydningen af ens 

kommunikation kan ikke præcist 

fortolkes og svaret kan være forskelligt 

fra, hvad man har til hensigt at 

formidle. Folk reagerer efter hvad de 

tror du mener. For at fremkalde det 

rigtige svar, ligger ansvaret hos dig selv, 

til at kommunikere på en måde, der 

gør det muligt for den anden person, 

præcist at forstå, hvad du mener. (Man 

siger at den som ejer interessen for 

noget, ejer ansvaret for det) 

 

Man skal have konstant fokus på den 

anden persons svar på, hvad man siger, 

I stedet for, at antage, at han vil forstå 

alt, hvad man siger. Her skal man 

ændre sin kommunikation i 

overensstemmelse med hvilke ord og i 

hvilken tone der bliver svaret, indtil det 

ønskede resultat er opnået. Hvordan 

man siger det, er vigtigere end hvad 

man siger. Man er nødt til at tale med 

dem i stedet for til dem. Der findes ikke 

fejl i kommunikation, kun svar og 

feedback; så hvis svaret er forskellig fra 

hvad man vil, skal man justere den 

måde, man kommunikerer på. 

 

Den traditionelle opfattelse var, at to 

personer, der udøver kommunikation 

er lige ansvarlige for dens succes, 

hvilket er en 50-50 procent fordeling. 

En partner, der mener, at han har gjort 

sit bedste, kan bebrejde den anden for 

den mislykkede gensidige 

kommunikation. Således afsluttes 

kommunikationen der. Intet positivt 

eller gunstigt resultat er opnået. Hvis 

du er en sælger, er det manglende salg 

dit tab, hvis du vel og mærke har et 

ønske om at sælge. (Igen - Man siger at 

den som ejer interessen for noget, ejer 

ansvaret for det) Tag ansvar for en 

vellykket gennemførelse af 

kommunikation og forstå, at fejlen 

ligger hos én selv, selvom man ærligt 

føler, man har meddelt det på yderste 

bedste evne. Man skal skifte sin måde 

at kommunikere på, når der er behov 

for det. 

 

Ord omfatter kun omkring 7 procent af 

kommunikation. Resten af 93 procent 

er ikke-verbale tegn i tone (38 procent) 

og kropssprog (55 procent). 

Misforståelse kan let opstå, når talte 

ord og ikke-verbale tegn ikke er i 

overensstemmelse. 

 

Eksempelvis: Hvis du frivilligt vil hjælpe 

en ven, og uanset hvor meget du 

verbalt udtrykker din vilje og 
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oprigtighed til at hjælpe, afslår han 

stadig dit tilbud. Hvad ville dine 

reaktion på det være? Ville du blive 

vred på ham og tænke at han er tåbelig 

eller ville du få en følelse af at være 

skuffet, og ville du så ikke have lyst til 

at ændre resultatet? Dette er et godt 

eksempel på, at det er vigtigt at forstå, 

hvorfor han afslår og sandsynligvis er 

det ens verbale og nonverbale 

kommunikation som ikke er ens. Det 

kunne også være ens stemme som ikke 

lyder oprigtigt eller ens kropssprog som 

ikke viser den krævede entusiasme til 

at hjælpe. 

 

Børn, som ikke hører efter deres 

forældre, er ikke nødvendigvis ulydige. 

Der vil sandsynligvis være nogle fejl af 

forældrene, til at kommunikere 

tilstrækkeligt med deres børn. 

Medarbejdere der har gjort noget helt 

andet end deres arbejdsgivers ønsker, 

kan have misforstået ordrerne; lærere, 

der beskylder deres studerende, som 

ikke har forstået opgaven fuldt ud, for 

at være dumme og uopmærksomme, 

kan i princippet have sig selv at takke 

for dette, da de i praksis ikke har 

formået at formidle klare instruktioner. 

Den feedback du giver til en ven med 

den gode hensigt at hjælpe ham, kan 

gøre at han føler sig krænket og kan let 

være et resultat af, hvordan du giver 

feedback. 

 

En stor del af din tid og indsats kan 

være spildt, hvis din kommunikation 

ikke opnår den ønskede respons eller 

resultat. Hvis din personlige succes 

eller dit job i høj grad afhænger af din 

evne til at kommunikere godt, 

interagere med mennesker, forvalte 

dem eller afhænge af dem, har du brug 

for effektiv kommunikation. I et multi-

race miljø, er færdighed i 

kommunikation er en væsentlig 

forudsætning for at undgå 

misforståelser. Som en effektiv 

kommunikator kan man få langt mere 

kontrol over sine relationer og 

resultater. Man bør derfor altid have til 

formål at flytte ansvaret for effektiv 

kommunikation over på én selv. 

 

Forstærk kommunikationen 

• Udvis at du lytter aktivt 

• Søg ligeværdig øjenkontakt 

• Smil med mund og/eller øjnene 

(’’Smise’’) 

• Vær kongruent i din 

kommunikation 

• Nik med hovedet, når 

modparten taler 

• Undgå at udvise 

barrieregestikuleringer 
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Og husk! 

For at kommunikation oprigtigt skal 

være effektivt, skal begge parter 

bidrage ligeligt og ligeværdigt. 

 

Aktiv lytning  

Aktiv lytning handler om, at udvise og 

have interesse i hvad det er, 

modparten siger. Aktiv lytning er en 

vigtig del af kommunikation, da effektiv 

kommunikation ligger i responsen. 

Når vi lytter, lytter vi i første omgang 

ud fra vores eget verdensbillede. Vi 

lytter altså til den anden, og forsøger 

hele tiden at regne ud hvad ordene 

betyder og ofte før modparten er 

færdig med at tale. 

Aktiv lytning kunne godt omformuleres 

til åben lytning. Altså lytning, hvor man 

åbent modtager hvad der kommer, 

uden at tænke på andre ting, eller lede 

efter specifikke dele i samtalen. 

Fordelen ved aktiv lytning er, at 

samtalen bliver mere målrettet og 

kvalitativ. 

 

Hensigten bag adfærden med aktiv lytning 

Aktiv lytning giver også den fordel, at 

man bedre kan finde frem til, hvad det 

er dan anden reelt mener. Ofte er det 

vi siger, en facade af hvad vi virkelig 

mener. 

• Eksempelvis kunne en 

arbejdsgiver til en jobsamtale 

spørge ind til ens kompetencer. 

Her spørges der ind til 

kompetencer, men reelt søges 

der måske tryghed i, at se om 

personen er ærlig og ligefrem. 

• Eksempelvis spørger en person 

til, om man vil hente noget for 

én. Det der reelt spørges til er, 

om man er der for én generelt, 

fordi personen har følt sig lidt 

alene. 

I effektiv kommunikation søger vi altså 

at, finde hensigten bag adfærden. Ikke 

tolke på adfærden, men altså 

koncentrere os omkring hensigten. 

 
I modellen ses der grader af aktiv 
lytning. 
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Model af grader af lytning 

Grader af aktiv lytning 

Gentagelser Parafrase Refleksion 

• Opfatte 

• Være 

opmærkso

m 

• Huske 

• Præcis og 

ordret 

gentagelse 

af den 

modtaget 

sætning 

• Opfatte 

• Være 

opmærkso

m 

• Huske 

• Tænkning 

og 

ræsonneme

nt 

• Gentager 

sætningen 

med 

lignende 

ord 

 

• Opfatte 

• Være 

opmærkso

m 

• Huske 

• Tænkning 

og 

ræsonneme

nt 

• Gentagelse 

af 

sætningen 

med egne 

ord og med 

egen 

struktur 

 

 

 

For at lytte aktivt kan du med fordel benytte disse 
elementer. 

• Bekræftende sprog. Nikke med 

hovedet undervejs i samtalen 

eller sige uhmm eller jaa.. 

• Opsummering 

• Lytte efter følelser 

• Have fokus på kropssproget 

• Parafrase 

• Fokus på ikke at tolke for tidligt 

• Reflekterer 

• Stille spørgsmål 

 

Sproget 

Sproget er ældre end selve konceptet 

kommunikation. Sproget er et konstant 

og evigt foranderligt signal. Vi 

kommunikerer hele tiden, og vores 

kommunikation er vores sprog. Sproget 

deles op i det verbale, nonverbale og 

skrevne sprog. 

 

Tilsammen udgør sproget den kanal 

som vi sammen indgår i relation med 

hinanden med. Sproget er et unikt sæt 

koder som er forskellige for den 

enkelte, og det er den enkeltes opgave 

at modtage og afkode alle de signaler 

der modtages ude fra. Vi modtager, 

afkoder/tolker og afsender alle 

sammen forskelligt og primært 

anvender vi auditive og visuelle 

input/output responser. 

 

Sproget har også sprogbarriere i form 

af forskellige nationaliteter og nogle 

ord kan ikke direkte oversættes og 

betyde det samme. 

 

Verbal kommunikation 

Verbal kommunikation er det sagte 

ord. Når vi tænker på det sagte ord, er 

det første skridt, at ét ord i sig selv har 

meget lidt betydning, før det bliver sat i 

en sammenhæng med andre ord. At 

forvente at modparten kan tolke en 

mening på blot et ord, ville være meget 

krævende. 
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Man behøver i essens ikke spare på de 

ord man bruger, man skal blot bruge 

det i hensigtsmæssigt omfang, da for 

mange ord, også kan skabe forvirring. 

Her er en række elementer der kan 

være gode at kende ift. det sagte ord: 

- At grine udtrykker ofte 

underdanighed og er ikke et 

kraftfuld udtryk, når det kommer 

til komme igennem med sine 

pointer. 

- At sige øhm og generelt være 

tøvende er heller ikke 

fremmende ord og bør undgås. 

Det er bedre at sige ingenting og 

så give så plads til at tænke. 

- At bruge ord som, men og ’’og’’ 

kan også have en underdanig 

indflydelse på ens sætning. Fx 

Jeg har det ikke godt med det, 

men jeg synes alligevel at vi skal 

gøre det.. I stedet for ’’Jeg har 

det ikke godt med det. Jeg synes 

vi skal gøre det alligevel’’. 

- Ikke bruge nedsættende 

sætninger så som, ’’Nu kan det 

godt være jeg er hyklerisk, men 

jeg synes altså at…’’ eller ’’Nu 

ved jeg godt, at jeg nogle gange 

kan være lidt forkert på den, 

men…’’. Dette gør blot din 

pointe mindre kraftig. 

- Tal ikke ned om andre. Vi har en 

tendens til at identificerer 

personen som dem han/hun 

taler ned omkring. 

 

Ekstra verbal kommunikation 

I det ekstra verbale leder vi efter 

tonaliteten og formen. 

• Det kan nogle gange være svært 

at vurdere om en person er 

sarkastisk eller seriøs? 

TEMPO  Hurtigt  Langsomt  Neutralt 

PAUSE  Lang      Kortere  Kort 

STYRKE  Kraftig  Svag  Neutral 

TRYK  Trykstærk  Tryksvag  Særtryk 

MELODI                    

  

 Op tone  Nedtone Hen 

tone 

LEJE  Højt  Dybt  Neutralt 

ARTIKULATION  Energisk Slap  Neutral  

KLANG   Fyldig  Mat  Neutral 

 

Non verbal kommunikation 

Når vi taler om det ydre sprog, skal vi 

huske at konteksten er at skabe 

forståelse for det indre sprog. Det indre 

sprog kan læses gennem det ydre 

sprog som er kropssproget, tonaliteten 

og ordvalget. 

 

Det ydresprogs inddeling 

• 55% Kropssprog 

• 38% Tonalitet 

• 7% Ord 
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3 vigtige detaljer. 

Inkongruens 
Hvis en person med ord fortæller ét, 

men med kroppen noget andet, og 

måske endda med tonen noget tredje, 

er der tale om at personen er i 

Inkongruens. Det betyder i praksis, at 

personen ikke kommunikere i 

overensstemmelse med sine værdier. 

Og hvad vil det så sige? Det vil at 

personen eksempelvis udtrykker han er 

glad for noget, men med kroppen 

udtrykker at han ikke er glad. I dette 

tilfælde er der altså en mere 

dominerende værdi, som han 

udtrykker i kontrast til hvad han 

udtaler. Altså der er ikke 

overensstemmelse. Når dette sker vil 

modparten have svære ved at tro på 

det personen siger, fordi signalerne 

ikke harmonere/er i 

overensstemmelse. Modparten vil som 

følge begynde at bruge sin egen model 

af verdenen, i stedet for at tro på den 

model, personen forsøger at afsende. 

 

Kropssproget dominerer 
Vi er en konsekvens af vores interne 

processer. Vores indre sprog fortæller 

os hvad vi kan og hvad vi ikke kan, hvad 

vi føler og hvad vi ikke føler, hvad vi 

lyster og hvad vi ikke lyster. Når en 

person er under indflydelse af 

inkongruens, vil kropssproget altid 

være den dominerende faktor 

(Kropssprog 55%), som vil 

kommunikere hvad for en tilstand 

personen er i. 

 

Placering 
Placering er i essens en del af 

kropssproget, men betragtes ofte ikke i 

denne sammenhæng, da men ofte kun 

kigger på organismens funktioner. Hvor 

en person placerer sig i samfundet 

psykisk og fysisk er sin helt egen 

dimension, og bør tages med i en 

helhedsbetragtning. 

 

Obs! 
Du kan ikke undgå at kommunikere. 

Dvs. du kommunikerer hele tiden. 

Dette er en af NLPs forudsætninger. 

 

Man kan være i vejen for sig selv i sit 

eget sprog, fordi sindet også indretter 

sin repræsentation alt efter hvad man 

selv signalere. Derfor opleves det ofte, 

at negativ adfærd avler mere negativ 

adfærd. 
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Introduktion til kropssprog 

Anerkendte studier viser, at 

kropssproget dominerer 55% af vores 

totale kommunikation. Derfor er 

kropssproget et kraftigt redskab at 

mestre, både i afsendelse af 

budskaber, men så afgjort også i at 

modtage. 

 

Kropssproget og tonaliteten udgør den 

nonverbale kommunikation. Som 

mennesker er vi programmede fra 

naturens side til at læse nonverbale 

signaler i kommunikation. Da verbal 

kommunikation kun udgør 7% af den 

totale kommunikation, kan argumenter 

såsom ’’jamen jeg sagde jo, jeg ikke 

ville have det’’ falde lidt til jorden, da 

sætningen bør følges med en kropslig 

og tonalitets reaktion, som også kan 

læses af modtageren. Hvis det ikke gør 

det, kan modtageren eventuelt forstå 

budskabet som værende ikke særlig 

vigtigt, hvis modtageren overhovedet 

lægger mærke til det. 

 

Man skal huske, at med kropssprog 

kræves der en klumme eller række af 

ord, for at det faktisk kan give en 

mening. En mand som står med 

krydsede arme behøver ikke 

nødvendigvis være lukket over for 

andre ideer; det kunne være han blot 

frøs. Ligesom med ord, så kræves der 

oftest en sætning, for at finde ud af 

hvad ordet ’’skæg’’ eller ’’dør’’ betyder. 

 

Når vi leder efter særlige signaler i 

kropssproget, leder vi efter sætninger 

eller med andre ord klummer af fagter. 

Som eksempelvis hvis du hører en 

person sige ’’bare rolig Niels, du kan 

skam regne med min støtte’’ hvorefter 

personen kigger nedad, kradser sin 

næse engang og trækker lidt i kraven, 

så kunne det godt være, at din 

fornemmelse sagde, at du ikke ville tro 

ham. 

 

Kropssproget kombineret med 

øjenbevægelser og tonalitet er meget 

effektivt. Ser en person eksempelvis 

ned til højre, mens han har lukkede 

arme og siger at han er ok, ville mange 

nok mene, at der fortsat var noget galt. 

 

Kropssproget er lige så meget et signal 

til én selv, som det er et signal til 

andre. Hvis man eksempelvis hænger 

med hovedet, har man også en 

nemmere tendens til at blive ked af 

det, negativ eller underdanig. Har man 

derimod hovedet hævet giver det ofte 
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modsatte resultat. Hvis man bevidst 

trækker vejret langsomt, modvirker det 

også panik, ligesom, at hvis man 

hyperventilerer bevidst, kan det 

nemmere generere panik. 

 

Det betyder at hvis man sender 

negative signaler til sig selv, vil det have 

en indflydelse på ens sindstilstand, som 

igen vil respondere i adfærd og 

fysiologi derefter. Derfor oplever 

mange, at hvis man eksempelvis har en 

samtale med hinanden, og at man har 

krydsede arme, at så vil man være 

mere tilbøjelig til at kunne være mindre 

kreativ og generelt tale mere negativt, 

end hvis man havde åbne arme. 

 

Noget kropssprog kan være så 

forprogrammeret, at det næsten er 

umuligt at ændre, selv hvis man 

forsøger. Øjnenes bevægelser i forhold 

til hvad du tænker, er et godt eksempel 

herpå. 

 

Kropssprogets oprindelse 

Man kan jo gisne om mange ting, men 

historien giver os en ide om, hvornår 

særlige fagter af kropssproget fik sit 

indpas. Vi krydser vores arme fordi det 

beskytter vores vitale dele som hjerte 

og lunger. Det er et forstadie til 

fosterstillingen. Vi giver et OK-signal 

med fingrene, hvor vi viser et ’’O’’, og 

det startede man med i 1820’erne 

under præsidentkampagnerne, fordi 

fagten lignede et O og K sat sammen, 

som var initialerne for en kandidat. 

"Thumbs-up" fagten menes at stamme 

fra gladiatorkampene i det gamle Rom, 

og havde til hensigt, at give gladiatoren 

et klart signal om, at holde sit sværd 

opad, og dermed ikke slagte den 

faldende gladiator - eller omvendt med 

"thumbs down": tag dit sværd nedad, 

og slå den faldne helt ihjel. Smilet 

menes at stamme fra langt tilbage. Når 

aber smiler udviser de underdanighed 

til den anden, og dermed ’’jeg er ikke 

en trussel for dig’’. Dette beskriver vi 

som ’’jeg er venlig’’. Et andet eksempel 

er soldater som giver honnør. Man har 

længe taget hatten af for at gøre sig 

mindre, og dermed underdanig og ikke 

truende. Senere blev det til at løfte sit 

visér i stålhjelmen i middelalderen, og i 

dag gør underordnede soldater honnør 

til overordnede soldater, for at 

signalere lydighed. 

 
Eksempler på kropssprog 

Vi er fra naturens side 

forprogrammerede til at have visse 

kropslige reaktioner. Vi har været inde 

på øjnenes forprogrammerede 

reaktioner, ligesom vi også har omtalt 
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ansigtets forprogrammerede 

reaktioner i deres kapitel. 

 

Negative eller defensive fagter 

Prøv at kryds dine arme lige nu. Du vil 

med 70% sikkerhed opleve, at du har 

krydset din venstre arm over din højre. 

Dette er et udtryk for en naturlig 

forprogrammering. Prøv nu at krydse 

armene modsat. Du vil finde ud af, at 

der skal lidt mere tænkning til at udføre 

opgaven, fordi det er imod din 

forprogrammering. 

 

Negative/defensive fagter sender et 

lukket signal, hvor man skærmer sig 

selv for at være særlig kommunikativ 

med sine hænder og resterende krop. 

Man holder om sig selv, ligesom man 

kunne holde om noget, man ikke ville 

give slip på. Det kunne eksempelvis 

være en overbevisning eller en 

holdning man ikke ville slippe i en 

diskussion. 

 

Hånd til ansigtet 

At tage hånden til ansigtet er et stærkt 

sprog, som sender mange forskellige 

signaler. Derfor er det ofte bedst at 

holde hånden fra ansigtet. Hovedreglen 

herom er, at hvis man forsøger at 

gemme sin mund, udtrykker man 

overraskelse eller foragt og hvis man 

gemmer sine øjne udtrykker man 

pinlighed eller skamfuldhed. 

 

Du kan ikke undlade at kommunikere 
Hvad enten vi kan lide det eller ej, 

kommunikerer vi hele tiden, enten 

verbalt eller ikke-verbalt, også selv når 

vi agter, ikke at kommunikere. 

Nonverbal kommunikation omfatter 

fysisk kropsholdning, tonefald, 

ansigtsudtryk, muskelspændinger og 

vejrtrækningsmønstre. Selv stilhed er 

en form for kommunikation. 

 

Kommunikation er ikke kun til udtryk 

gennem ord. Gennem kropssprog alene 

kan vi formidle budskaber uden at sige 

et ord. Vores hovedbevægelser, 

håndbevægelser, et smil eller et suk - 

disse er alle elementer af ikke-verbal 

kommunikation. Vi kunne nikke 

hovedet for at svare bekræftende i 

stedet for at bruge ord. Vi bruger 

håndbevægelser til at kommunikere 

med meget af tiden, uden at skulle 

gøre det verbalt. Ikke alt kropssprog er 

lige forståeligt for alle, ganske som alt 

andet kommunikation. 

Et smil kan let tolkes som et tegn på 

venlighed og den anden person vil 

meget sandsynligt gengælde det. En 

oprejst positur udstråler selvtillid. 
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Mange er under det fejlagtige indtryk, 

at ved at vælge at være tavse, 

kommunikerer de ikke deres følelser og 

tanker. Eksempelvis: Hvis vi blev stillet 

et spørgsmål, og vi forbliver tavse, 

kommunikerer vi faktisk en hel del. Vi 

giver budskaber, som om vi ikke har 

hørt det spørgsmål eller om at vi er 

uvidende om, at spørgsmålet er rettet 

mod os, eller vi ikke er i humør til at 

tale med den person, som stiller 

spørgsmålet, eller vi er vrede. Der gives 

anledning til mange tolkninger af den 

form for kommunikation. 

 

Andre menneskers nonverbale signaler 

afslører ligeledes en masse om deres 

tanker og følelser. For eksempel kan vi 

ofte fra deres kommunikation 

registrere deres uærlighed, når det de 

siger ikke modsvares af deres 

handlinger. Kropslige handlinger og 

manerer er forholdsmæssigt vigtigere 

end det talte ord. Ord udgør kun 7% af 

vores kommunikation, stemme, 

tonalitet og kropssprog udgør resten. 

 

Det er selvfølgelig forkert at antage, at 

vi kun bruger ord til at kommunikere. 

Vær opmærksom på, at vores 

kropssprog kommunikerer hele tiden. 

Forståelse af andres ikke-verbale 

kommunikation gør, at vi kan reagere 

og forholde os på en hensigtsmæssig 

måde. Der er dog tidspunkter, hvor vi 

ikke bør undgå vores ansvar i verbal 

kommunikation og ikke lade vores 

nonverbale kommunikation 

fejlfortolkes. 

 

Interkulturelle udfordringer 

• Forskellige sociale normer og 

sprogs betydninger 

 

Kongruens 

• Visuel, auditiv, kinæstetisk og 

a/d kongruens 

• Vi tror på det vi ser og vi mistror 

det vi hører. Derfor mal det du 

siger. Eller tegn det fysisk. 
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Hvordan opstår identitet 
Lavt selvværd kontra højt selvværd 

I illustrationen ses hvordan en person 

har opbygget en maske/facade af sige 

selv. Vi bygger alle sammen facader – I 

større eller mindre grad lever vi 

personligt op til vores facade, men i 

pressede perioder vil vi ofte have 

tendens til at vedligeholde facaden, 

mens vi kæmper med problemer bag 

facaden i stedet for at vise dem overfor 

omverdenen. 

 

Eksempel: Hvis vi for eksempel altid er 

fuld af overskud og bliver anerkendt for 

det af vores kollegaer ’’Det er blevet en 

stor del af vores identitet’’ ja så kan vi 

have tendens til fortsat at ville 

vedligeholde facaden at vi er fulde af 

overskud, selvom vi for en periode er 

ramt af noget som tyngder os. På et 

tidspunkt giver vi mere end vi har, for 

at vedligeholde facaden og som 

resultat nedbrydes vi stille bag facaden, 

indtil vi ikke kan fastholde facaden 

længere. 

 

 

Personer med lavt selvværd har ofte 

tendens til at kompenserer med høj 

selvtillid. Personer med højt selvværd 

har tendens til at fremstå reserverede. 

 

 

Dualitet 

Vores identitet skabes i høj grad af 

dualiteten. Dualitet betyder hvordan vi 

ser verdenen og hvordan vi ser, at 

verdenen ser os. Disse to inputs skaber 

plads til refleksion hvis signalerne ikke 

stemmer overens. 

 

Eksempelvis, hvis du synes det er en 

pæn trøje du har på og at det er 

passende overfor den omverden du 

møder, men at du på samme tid 

fornemmer at omverdenen, eller en 

betydelig del af omverdenen ikke 

bryder sig om trøjen, vil du måske 

overveje at tage den af, eller 

argumenterer overfor dig selv, hvorfor 

det fortsat er ok at have den trøje på. 

På denne måde skaber du dine 

holdninger og perspektiver på hvad der 

er rigtigt og forkert i din verden. 

 

Vi er alle vores egen mentale begrænsning 

Husk at den eneste der eksisterer i 

verdenen er os. Med det menes der, at 

det eneste som eksisterer i din verden 

er det du sanser og at dine sanser kun 

tilhører dig og kun findes i dig. Dermed 
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er du i første omgang ansvarlig for, 

hvordan du sanser den verden du lever 

i – ikke omverdenen. 

 

Du er ansvarlig for din identitet 

Det eneste du er ansvarlig for er din 

identitet. Din identitet er udgjort af en 

række interesser, som hierarkisk er 

betinget af det som du ubevidst og 

bevidst vurderer vigtigere end det 

andet. 

 

Dermed kan man sige, at det ikke 

handler om at være ansvarlig for nogen 

eller noget, men derimod at være 

ansvarlig for dine interesser. Ansvaret 

ejes af ham/hende som ejer interessen 

for noget. 
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RAPPORT 
Rapport er: 

- Gensidig indflydelse i et forhold.. 

- Rapport er skrøbelig.. 

- Grader af rapport.. 

 

Når vi skaber rapport, skaber vi en 

mere tolerant og klar 

kommunikationsvej mellem os og 

vedkommende vi taler med. Vi 

kommunikerer altid og det gør vi 

gennem vores totale sprog, som er 

kropssproget, tonaliteten (nonverbalt) 

og det sagte ord (verbalt).  

 

God kommunikation kræver god 

rapport, da kommunikationen vil være 

præget af talefrihed og fællestræk. 

Derfor kan man i essens sige, at 

rapport er det samspil der er imellem 

de kommunikerende parter. 

 

Rapport er også skrøbelig. En 

fokusperson kan sagtens være i god 

rapport med dig, lige ind til du siger, at 

du har en bestemt politisk holdning. 

Hvis fokuspersonen eksempelvis er 

meget politisk engageret og imod din 

overbevisning, kan rapporten svækkes 

og vedkommende er pludselig ikke villig 

til, at dele den samme mængde 

informationer med dig, som han var 

før. 

 

Man er ikke enten i eller ikke i rapport. 

Der er grader af rapport, og desto 

større rapporten er mellem to 

personer, desto mere vil de kunne 

tillade sig, at presse hinanden på et 

personligt plan. Årsagen til, at det er på 

et personligt plan er, at alt vi indleder 

os i, vil udmøntes i en adfærd; en 

adfærd som vi identificerer os med og 

som vi i første omgang beskytter, 

gennem vores aktuelle sindstilstand. 

 

Hvad er rapport ikke 

• Ikke hos én person.. 

• Ikke et venskab.. 

• Ikke enighed.. 

 

Man kan fint være i rapport med én 

som man er uenig med eller som man 

ikke har de store relationer med. Har 

du nogensinde mødt en fremmede 

person, som du bare talte rigtig godt 

med? I så fald, var rapporten det, som 

gjorde udfaldet af den gode samtale 

der. 

 

Medmindre man gradbøjer rapport, så 

kan man ikke være i rapport med sig 
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selv, men kun med andre. Rapport 

kræver en relation mellem én selv og 

en anden. Skulle man gradbøje det, 

kunne man sige, at man var i rapport 

med sine indre dialoger, men så er vi 

ovre i at tale kongruens, frem for 

’’indre rapport’’. 

 

Opbygning af Rapport 
Forsøg oprigtigt at forstå 

fokuspersonen uden fordomme og 

match hans kropssprog. Når du skal 

forstå fokuspersonen ud fra hans 

synspunkt, skal du forsøge at tage imod 

det han siger, så objektivt som muligt 

og spejle det tilbage til ham. 

 

Uden fordomme 

Uden fordomme betyder i essens, at du 

forstår fokuspersonen gennem hans 

filtre. Det er i sin rene forstand 

imidlertidigt umuligt, hvorfor at man 

skal søge at gøre det så godt som 

muligt. Hertil kan det være en hjælp, at 

spørge ind til relevante detaljer, for 

bedre at kunne sætte sig i 

fokuspersonens sted. Derudover skal 

man huske, at det handler om 

fokuspersonen og ikke om ens egne 

holdninger. Desto bedre vi er til at 

være holdningsfrie, desto bedre er vi til 

at være fordomsfrie. 

 

Matching 

Når du spejler, matcher du i essens. 

Matchning er, at du spejler relevant 

kommunikation og sender tilbage til 

afsenderen. Det du spejler kan være 

både det nonverbale og verbale 

kropssprog. Du kan også benytte 

parafrasering som betyder at gentage 

det som modparten netop har sagt, 

blot med andre og egne ord. 

 

Du kan matche efter gerne minimum 2 

sekunders forsinkelse. 

• Det sagte ord - Brug de samme ord, 

for at højne accepten af 

definitionen på det sagte ord. 

• Kropssproget – Spejl kropssproget, 

sådan at du indtager den samme 

stilling som fokuspersonen, blot 

modsat (Spejlet) 

• Tonaliteten – Du kan gengive 

tonelejet, 

rytmen/frekvensen/hastigheden, 

volumen og stemmelyden 

(stemmelyden er kun i tilfælde hvor 

du er sikker på det er ok, da den er 

meget nem at opdage) 

 

Du bør kun matche de relevante 

emner. Hvis du blot gengiver alle 

bevægelser, vil det med stor 
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sandsynlighed blive opdaget, og dit 

forsøg om at højne rapporten er netop 

blevet ringere. Du skal som terapeut 

være kritisk i forhold til hvad du 

matcher og til hvilket formål. 

Andre ting som kan opbygge 

rapporten: 

- Anerkendelse 

 

 

At iagttage 

Som terapeut skal du også være 

opmærksom på, at der er visse 

elementer hvor mænd og kvinder ikke 

bør spejle hinanden. Dette er meget 

kulturbestemt, men overvej tanken om 

at en kvinde skal spejle en mand, som 

typisk sidder med spredte ben, eller en 

mand som skal spejle en kvindes 

udprægede feminine bevægelser. Det 

kunne også være måden at nogle ord 

bliver sagt på. Blot til eftertanke. 

 

Hvor meget rapport skal man opbygge? 

Hvis man ser de elementer man skal 

spørge ind til, som en mur man skal 

kravle over, kan man illustrere rapport 

på en skitse. På skitsen nedenfor kan 

ma se elementerne repræsenteret som 

nogle mure, som man enten kan 

ramme ind i eller komme over. Hvis 

man rammer i, går samtalen i stå, eller 

bliver sat lidt tilbage, hvorimod hvis 

man kommer over muren, så 

fortsætter samtalen.  

 
 

Den røde streg angiver en samtale, 

hvor der ikke er nok rapport inden der 

spørges ind til et emne. Der kan man 

se, at man bliver sat tilbage i samtalen 

og skal til at opbygge ny rapport. 

 

Hvad er tillid 

• Gensidig indflydelse i et forhold.. 

Tillid kommer af det oldnordiske ord 

"traustr", som betyder styrke. Altså 

troen på styrken i et andet menneske. 

Når vi har tillid, har vi tillid til evner og 

faktisk kunnen. Så i praksis; ’’Jeg har 

rapport nok med dig, til at fortælle dig 

hvad jeg føler og jeg har tillid til din 

styrke til at behandle den information 

korrekt og fortroligt. 
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Hvad er tillid ikke? 

• Noget man har, eller ikke har.. 

• Grader af tillid.. 

 

Ligesom rapport, er man ikke enten 

med eller uden tillid. Dette kan kun 

komme på tale, hvis man forestiller sig 

et niveau, hvor man klassificere enten 

eller. Tillid måles i grader. Man kan 

eksempelvis have tillid til, at en person 

kan bearbejde informationerne 

korrekt, men ikke til, at personen kan 

holde på dem. 

 

Opbygning af tillid 
Vær ægte 

Mennesker har tillid til styrken eller 

evnen, og derfor er det vigtigt at du 

viser hvem du er og hvad du tror på, i 

rette omfang. Selvom du måske har 

nogle værdier som er i modstrid med 

fokuspersonen, kan det, paradoksalt 

nok, give en endnu større tillid, ved 

rent faktisk at vise det, hvis spurgt. 

 

Vær ærlig 

Det er vigtigt at du er ærlig i forhold til 

din tillidsopbygning med andre 

mennesker. Et tillidsbrist kan nemt 

findes i, at man er uærlig, og tilliden 

kan være svær at opbygge igen, netop 

af den årsag, at modparten nu leder 

efter huller i din ærlighed. 

 

Vær kongruent 

Som mennesker er vi fintunede til at 

kunne identificere et miljø og danne en 

følelse omkring det. Dette kan være 

omkring et andet menneske eller 

omkring et bestemt sted vi er. Forestil 

dig eksempelvis skoven, som virker alt 

for stille, og du derefter danner 

følelsen af, at der er noget forkert. Eller 

du møder en person, som du af en eller 

anden grund bare kan eller ikke kan 

lide. 

 

Netop derfor er det vigtigt at være 

kongruent. Du er kongruent, når du 

handler i overensstemmelse med dine 

værdier. Det betyder i praksis, at når du 

bliver spurgt om din holdning eller om 

en erfaring du har, er det vigtigt at 

være ærlig over for dig selv og 

fokuspersonen, så du hverken taber 

fokuspersonens tillid eller tilliden til dig 

selv. 
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Vær der, vær til stede! 

Man kan som NLP terapeut hurtigt 

virke distræt, når man både skal notere 

og stille de rigtige spørgsmål. Det er 

derfor vigtigt at du tager dig tid til rent 

faktisk at lytte efter og fokusere på 

fokuspersonen. Dette opbygger tillid til 

at du rent faktisk gider lytte til hvad 

fokuspersonen har at sige, men det 

opbygger også et stærkere arbejdsrum, 

hvor du som terapeut optager mere 

information, og ikke forstyrres af 

strøtanker. 

 

Vær ikke for alvorlig 

Mange terapeuter kan hurtigt virke for 

alvorlige, i forsøget på at tage 

fokuspersonen alvorlig. Dette er ikke 

altid tillidsvækkende, da det kan 

medvirke til at fokuspersonen selv 

bliver for alvorlig omkring noget, som 

han måske ikke ønsker at være i den 

sindstilstand omkring. Alvorlighed kan 

også virke som fraværende ift. sagens 

seriøsitet. Ofte er det bedre at være 

lettere glad og optimistisk, og have et 

smil på læben, så længe situationen 

tillader det. 

 

Hold dit ord 

Når du lover noget i 

praksissammenhænge, er det vigtigt at 

du holder dit ord. Du behøver ikke 

være uærlig for ikke at holde dit ord, 

men glemsomhed og distræthed kan 

være to faktorer, som gør at 

fokuspersonen mister tillid til dig. 
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ANERKENDELSE 
Anerkendelse er erkendelse af 

fokuspersonens identitet eller styrke, 

der muliggjorde, at de opnåede et 

vigtigt mål, eller fik en dyb indsigt. 

Anerkendelse opbygger også rapporten 

i øvrigt. 

 

Eksempler på anerkendelse 

- Du har tabt 25 kg! Det må have krævet mange 

kræfter af dig! 

- Du har gennemført hele den første del af din 

uddannelse! Du har en evne til at have det rette 

fokus! 

 

Identitetsniveau, praktiske punkter som 

bakker det man siger op, da de skal 

kunne tro på det. Det bliver et 

identitetsniveau, da vi som personer 

identificerer os med vores adfærd, og 

det er vores adfærd vi konstaterer og 

efterfølgende resultaterne vi pointerer, 

når vi kommer med anerkendelse. 

 

Anerkendelse er ikke ros 
Anerkendelse skal have et objektivt 

element som genstand. Ros har 

rosgiveren som genstand. Det betyder i 

praksis, at hvis du giver ros frem for 

anerkendelse, så gør du fokuspersonen 

mere og mere afhængig af dig, da det 

er dig som rosgiver, at 

’’anerkendelsen’’ er bygget op på. 

Derved skal fokuspersonen søge din 

billigelse, for at kunne fastholde sin ros. 

Anerkender du derimod, kan du og 

fokuspersonen frit manøvrere mellem 

hinanden, mens anerkendelsen vil 

være upåvirket, fordi at fokuspersonen 

uafhængigt af dig, kan tage sin 

anerkendelse på sig. 

 

Eksempler på at skelne mellem ros og 

anerkendelse 

Ros - Jeg budskaber 

Mange sætninger som starter med, 

’’jeg synes, tænker, føler’’ er som regel 

ros. Ofte kan det være svært at undgå 

at give ros, men hvis du fokuserer på, 

at undgå at bruge jeg budskaber er du 

godt på vej, da du fjerner den 

indledende sætning.  

 

Anerkendelse er bla. du-budskaber 
At benytte du budskaber i din 

anerkendelse, kan virke rigtig godt ift. 

at associere den anerkendte adfærd, 

med en objektiv genstand. På denne 

måde undgår du som afsender at gøre 

dig selv til genstand for anerkendelsen. 
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At bede om tilladelse 
Hvorfor beder man om tilladelse? 

Årsagen til at man beder om tilladelse 

er for at give fokuspersonen en 

mulighed for at være i kontrol af 

samtalen. Kontrol giver tryghed og 

dermed mere tillid og rapport. 

Fokuspersonen kan også let komme til 

at tale over sig og dette kan ligeledes 

medføre mindsket tillid og rapport. 

 

Bed om tilladelse overordnet! 

At bede om overordnet tilladelse til at 

spørge ind til et område er en god ide, i 

starten af et samtaleområde. 

Fokuspersonen vil føle kontrol over 

samtalen og du vil som terapeut fuld 

legalt kunne spørge ind til de emner 

som relatere sig til det for samtalen 

relevante område. 

 

Overordnede tilladelse, kan dog sætte 

fokuspersonen skakmat i forhold til 

emner som fokuspersonen reelt ikke 

har lyst til at tale om, som kan opstå 

ifm. samtalen, selvom der 

indledningsvist er spurgt ind til om det 

er, ok at tale om. 

 

Bed om tilladelse specifikt! 

Det kan ofte vise sig relevant at spørge 

om tilladelse til delelementer af en 

samtale. Dette øger fokuspersonens 

følelse af kontrol til samtalen og 

medvirke rapport og tillid. 

 

Alt er en balancesag og dette omfatter 

også tilladelse. Spørger man for meget 

kan det fokuspersonen en følelse af 

mistillid, irritation og forvirring, ift. 

Terapeutens kompetencer og selvtillid. 

 

Eksempler på spørgeteknik. 

• Er det ok, at jeg spørger lidt ind til 

emnet omkring...? 

• Ville det være ok, hvis jeg spurgte 

ind til det, næste gang? 

• Må jeg spørge lidt ind til det? 
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ASSERTIV KOMMUNIKATION 

 

+45 27 60 97 74 

Service@novineuro.com 

www.novineuro.com 

 

 

 

 

 


