
AT SIGE NEJ PÅ EN ASSERTIV MÅDE 

Et menneske som ikke kan sige nej eller sætte grænser kommer til at overgive styringen til andre mennesker. At 

begynde et forhold med et andet menneske, når du ikke kan sige nej, svarer til at du sætter dig ind i en bil uden 

bremser. Det er farligt, og før eller senere sker der en ulykke. 

 

At sige nej består kun af 2 (evt. 3) elementer: 

1. Anerkend den anden persons behov. 

2. Giv klart udtryk for at du foretrækker at lade være med at opfylde det. 

3. Evt: Forklar hvad der får dig til at foretrække at lade være. 

(Det kan fx være en følelse eller en situation, som påvirker dig.) 

 Eksempler: 

  ”Jeg ka  se det ille ære sjo t for dig at i tog på a pi gtur de  her eeke d, 
  e  jeg er irkelig træt og ille foretrække at slappe af herhje e.” 

  ”Jeg ed du elsker fra ske fil , e  jeg har ikke l st til at se e  i tellektuel fil  i afte .” 

  ”Jeg ed du godt ka  lide at d rke se  på de  åde, e  det gør ig eget utr g, 
  så det har jeg ikke l st til.” 

  ”Jeg ka  godt se at de  her lejlighed har de  udsigt du har ledt efter, men den er for mørk for mig. 

  Her ville jeg aldrig kunne o.” 

  ”Jeg ed du godt ka  lide at i kører hje  sa e , e  jeg il hellere li e lidt læ gere til feste .  
  Jeg tager e  ta a hje .” 

  ”Det ar e  dejlig og friste de i itatio , e  jeg har rug for at sige ej i dag.” 

 

Forbered dig godt.  

Du får som regel et bedre resultat med at sige nej, hvis du planlægger hvad du skal sige: 

1. Skriv det du vil sige ned.  

 

2. Øv det du vil sige igennem højt, eller spil det igennem med en anden person du har tillid til. 

 

3. Forpligt dig på at gøre det – dvs.: 

 - Beslut dig for præcis hvor og hvornår du vil sige nej på denne måde. 

 - Skriv ned hvad omkostningerne/risikoen er ved ikke at sige nej. 

 

 

 

 

 

Husk at skrive i din træningsdag hvor mange gange om dagen du siger nej på en assertiv måde. 


