
Kend forskel på passiv, aggressiv og assertiv adfærd 

Del 1 

 Passiv adfærd Aggressiv adfærd Assertiv adfærd 

Kendetegn 

ved 

adfærden 

Du krænker dine egne rettigheder og behov. 

Du er følelsesmæssigt indirekte og uærlig. 

Du benægter dine egne behov. 

Du krænker den 

andens rettigheder og 

behov. 

Du udtrykker dig 

uempatisk og 

krænkende. 

Når du føler dig truet, 

så går du til angreb. 

 

Du betragter alle mennesker 

som lige vigtige. 

Du respekterer både dine 

egne og den andens 

rettigheder og behov. 

Du er (passende) 

følelsesmæssigt ærlig. 

Du udtrykker dine følelser, 

tanker, behov og ønsker 

åbent og direkte med 

empati for den andens 

perspektiv. 

Fordele Du får ros for at være uselvisk og en god kammerat. 

Du får sjældent skylden, hvis ting går galt, for du har 

som regel ikke været den, der har handlet. 

Andre vil gerne beskytte dig og tage sig af dig. 

Du undgår, udsætter eller skjuler konflikter, så derfor 

kan adfærden være angstreducerende – på kort sigt. 

Du opretholder din 

egen følelse af 

overlegenhed ved at 

kue andre. 

Du får andre til at gøre 

det, du ønsker. 

Ting går som regel, 

som du ønsker. 

Du føler dig mindre 

sårbar. 

Du får en følelse af 

kontrol og 

magtfuldhed. 

Du får afløb for din 

anspændthed. 

 

Jo flere gange du udtrykker 

dig assertivt, og dermed 

handler på en måde, der 

respekterer dig selv, jo 

bedre bliver dit selvværd. 

Dine chancer for at få de 

ting i livet, du ønsker, stiger 

markant. 

Når du udtrykker dine 

følelser og behov direkte i 

den situation, det drejer sig 

om, opbygger du ikke vrede 

og angst. 

Når du er mindre drevet af 

at beskytte dig selv og 

hvordan du virker på andre, 

så kan du lettere se, høre og 

elske andre mennesker. 

Omkost-

ninger 

Andre bliver vant til at kunne kræve urimelige ting af 

dig.Du kan komme til at sidde fast i usunde forhold, 

som kan være svære at ændre på, når der er gået lang 

tid.Du begrænser dig til at leve op til andres 

forestilling om et godt og kærligt menneske. 

Du får lavt selvværd. 

Undertiden opbygger du stress og vrede (fx over, at 

andre burde have vidst, hvad du ønskede!), som kan 

eksplodere på en meget aggressiv måde, som desuden 

gør det meget svært for dig at finde tilbage til mere 

positive følelser. 

Om  passiv (dvs. indirekte) aggression:  

Din følelse af at blive udnyttet, såret eller vred 

kommer nogle gange ud mellem sidebenene gennem 

kropssprog, suk, stemmeføring eller sarkastiske 

kommentarer, men da du samtidig ikke tager ansvar 

for dine egne følelser eller udtrykker dine behov og 

ønsker direkte, så har andre mennesker ikke mulighed 

for at vide, hvad præcis de gør, som du ikke bryder dig 

om, og hvad du godt kunne tænke dig, de gjorde i 

stedet. Til gengæld kan de få en ubestemmelig følelse 

af, at du føler dig som et uskyldigt offer for deres 

usympatiske personlighedstræk. Og det kan give dem 

dårlig samvittighed, eller gøre dem frustrerede, vrede  

- eller få dem til at føle sig bundet på hænder og 

fødder. De kan nemlig ikke udtrykke uenighed med dig 

uden at virke ligeglade eller fjendtlige mod dig.  

Din adfærd gør andre 

mennesker vrede og 

skaffer dig fjender. 

Dette kan føre til 

paranoia og angst hos 

dig selv. 

Det altid at skulle 

prøve at kontrollere 

andre kan gøre det 

svært for dig at slappe 

af. 

Dine forhold vil typisk 

være præget af 

negative følelser og har 

tendens til at være 

ustabile. 

Aggressive mennesker 

har ofte en følelse af 

underlegenhed, som 

de forsøger at 

kompensere for ved at 

kue andre. 

Efter aggressionen 

føler du ofte skyld og 

skam. 

Du får mindre selvtillid 

og mindre selvværd. 

Venner og familie kan have 

draget fordel af, at du har 

været passiv, og man kan 

derfor opleve, at de 

forsøger at spænde ben for 

din nye assertive måde at 

være på. 

Du laver fundamentalt om 

på de antagelser og 

leveregler, du har haft siden 

din barndom, og det kan 

være skræmmende.  

Der er ikke nogen garanti 

for, hvilket resultat du 

opnår. 

Når man er assertiv, oplever 

man ofte ubehag på kort 

sigt. 
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