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VI TALER OM UDBRÆNDTHED I 
FORHOLD TIL STRESS. MEN DET MAN ER, 

ER INDEBRÆNDT. 
MANGE GÅR NED MED STRESS, FORDI DE 

IKKE KAN SIGE NEJ OG TAGE 
KONFLIKTEN.

Jens Arentzen, skuespiller og foredragsholder





RÅD #1: SID PÅ
BÆNKEN



Over bænken: Aggressiv

På bænken: Assertiv

Under bænken: Submissiv

Bænkemetoden kort



Aggressive Bo

Adfærd:
Angribende, bebrejdende,  dømmende, 
forklejner, generaliser, nedværdiger, 
manipulerer, truer.

Ordvalg: 
Du tror jeg ikke har andet at lave…
Du respekterer ikke min tid…
Det er typisk dig ikke at overholde deadlines
Hvorfor kommer du først med det nu?

Følelse: 
Irritation og vrede (men vil måske bare undgå 
at blive såret).



Submissive Bo

Adfærd:
Nervøs for ikke at være populær, får ikke sagt 
fra, er dørmåtten, undskyldende, fremstår 
usikker, bøjer af, tøver, undviger. 

Ordvalg: 
Hvis du ikke har noget mod det så…
Det gør ikke noget
Kunne man overveje…?
Måske, hvis jeg måtte sige noget…
Æh, øh, tjo….

Følelse: 
frygt, magtesløs, mindreværd, nervøs, skyld 



Assertive Bo

Adfærd:
Accepterende, anerkendende, direkte, 
handlekraftig, lytter, siger det som det er, 
udtrykker egne behov, meninger og 
opfattelser, respekterer sig selv og andre 

Ordvalg: 
Jeg synes, Jeg mener, Jeg føler
Mit synspunkt er
Hvordan ser du på det?
Hvordan kommer vi videre? 

Følelse: 
Accept, afklaret, ro,  selvværd, 
selverkendende, styrke. 



Kort og godt-metoden (generel assertion)

• Jeg vil gå til tiden i dag.

• Jeg kan desværre ikke give dig 
pengene tilbage.



Jeg tror jeg ved hvor du kommer fra- metoden
(Indfølende assertion)

• Jeg har fuld forståelse for din situation og kan 
godt se, at du er presset. Jeg er dog selv fuldt 
booket og kan ikke hjælpe dig i dag.  



Jeg mener hvad jeg siger – metoden
(stigende assertion)

1. Jeg er glad for, at du vil have mig med i projektet og det lyder interessant. På grund af 
en anden opgave har jeg dog ikke mulighed for at bidrage.

2. Jeg er glad for, du spørger mig, men jeg takker nej denne gang

3. Jeg har ikke mulighed for at medvirke i projektet denne gang.

4. Jeg vil bede dig holde på med at presse på nu.

5. Jeg kan ikke tale om det mere



Respekt er den 
mirakelmedicin, 

der skal få dit nej 
til at glide ned.



ORDET RESPEKT
KOMMER AF DET LATINSKE RESPECTARE 

SOM BETYDER AT SE IGEN



1. Vis forståelse

2. Dit nej + 1 kort grund 

3. Hold mund

Sig fra på bænken – 3 enkle trin

- Bonus – giv et positivt alternativ



1. Vis forståelse
Av ja – jeg kan godt se det haster

2.  Nej + 1 kort grund
Jeg kan dog ikke lige nu. Jeg er lige 
selv i gang med en hasteopgave. 

3. Hold bøtte
Vis du mener det – giv evt. en 
alternativ mulighed.

Sig fra på bænken – 3 enkle trin



RÅD #2: 
DROP 

SKYLDFØLELSEN



1. Er det mit ansvar?

2. Er det kun mit ansvar?

3. Handler jeg i tråd med mine værdier?

3 vigtige spørgsmål



BETAL 
MED

en lille smule

SKYLD





Monsteret = mangelmentaliteten

I samfundet: Vi har ikke … nok

I organisationen: 
Vi er ikke … nok

Dig?: 
Jeg har/er ikke… 
nok



Amygdala = Hjernens alarmcentral

Reagerer på trusler om statustab, 
eksklusion fra gruppen, falde i unåde.

Producerer katastrofetanker som en 
slags værn – for at undgå vi dummer 
os i det sociale liv. 

Hjernens forsvarsmekanismer



Indre kritikere - katastrofetanker

– Så får jeg ikke flere af de gode opgaver fremover
– Måske mister jeg respekt i teamet
– Så ryger forfremmelsen
– Folk bliver jo fyret for tiden
– Hvad vil chefen/kollegerne/min bedre halvdel tænke?
– Det kommer til at virke som om, jeg ikke kan klare mosten
– Det kommer til at virke som om, jeg er uengageret

Vis mod ved at:
Være taknemmelig over det, du får
Fokusere på det, du har allerede
Turde fra alligevel



RÅD #3: 
STÅ FAST



Hvis den person, du taler med, ikke 
ser ud til at høre efter, så skal du 
være tålmodig. 

Det kan ganske enkelt være, at han 
bare har et lille stykke fnuller i øret.



Undlad at reagere

Styrk din 
gennemslagskraft 
ved at tillade 
pausen. Sæt 
tempoet ned. Lad 
dig ikke presse. 



Cheftype:

Jeg ved godt, at vi aftalte at 
rapporten skulle være klar på 
mandag, men jeg har brug for 

den nu. 



Tusind tak 
for jeres 
tid!


