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Men hvordan svares der på kritik?



”Negativitet avler negativitet” 

”Du skal gøre op med dig selv og overveje om der ikke er noget i vejen i privatlivet” 

”Du er da vist udbrændt” 

”Det er altså kun dig, der mener at der er en konflikt” 

”Skal du have hjælp til at prioritere dine arbejdsopgaver?” 

”Behøver du at være en sådan betonsocialist?” 

”Du behøver jo ikke at kunne lide dit arbejde”

”Er du ikke forandringsparat?” 

”Du skal være glad for at du har et arbejde” 

”Du er vist ikke helt fremme i skoen”

”Har du nogen ide til hvad vi skal gøre ved det?”



”Du er et brokkehoved” 

”Hvad kan du selv gøre, for at få det bedre her? 

”Du skal jo heller ikke være her til evig tid” 

”Hvis du er utilfreds, må du sige op. Ingen er uundværlige”

”Du må ikke se problemer, men udfordringer”

”Hvis du ikke er med, er du imod os” 

”Hvad har du selv gjort?” 

”Jeg tror snart vi skal have en samtale med HR, dig og mig”

”Er du helt sikker på at du er kommet dig efter din sidste stressperiode?” 

”Du, hvordan går det på hjemmefronten?”

”Jeg kan ikke lige genkende det du siger” 

”Har du forstået spørgsmålet”

”Vær glad for at du overhovedet har et job” 

”Hvad er dit forslag? Hvad kan du gøre?”

”Parker nu lige dine hjemlige problemer ved døren, før du går ind”



”Hvis du ikke kan klare at arbejde her, bør du finde et andet arbejde”

”Ja, men det er jo et vilkår”

”Sådan er det jo alle steder”

”Det er noget vi er blevet pålagt” 

”Det er bestemt andet steds. Det har vi ikke nogen indflydelse på” 

”Sådan bliver det. Der er intet at gøre”

”Det er en virkelighed vi ikke har indflydelse på” 

”Vi skal ikke bruge krudt på noget, vi alligevel ikke kan ændre” 

”Forandringerne er kommet for at blive, så I kan ligeså godt vende jer til det” 

”Det er jo et generelt problem, så det skal løftes et andet sted” 

”Det er et grundvilkår. Det må vi affinde os med”

”Nu skal vi ikke gøre et større nummer ud af det”



”Vær opmærksom på, at det bliver sagt på den rigtige måde”

”Vær opmærksom på, hvordan du får det sagt”

”Jeg hører hvad du siger og jeg tager det videre til den øvrige ledelse. Jeg kan ikke 

gøre mere. Vi må vente og se”

”Jeg hører hvad du siger, men det er ikke min oplevelse” 

”Jeg høre hvad du siger, men det bliver ikke anderledes”

”Jeg hører din kritik, men jeg kan ikke handle på den lige nu” 

”Nu møder jeg dig helt åbent med anerkendelse” 

”Nu arbejder vi ikke med problemer, kun med udfordringer” 



”Du må se det som en udfordring”

”Hør lige hvad du siger: du er ikke anerkendende” 

”Nu har jeg hørt hvad I siger, så kan I godt gå”

”Jeg synes ikke jeg bliver mødt med anerkendelse fra din side”

”Jeg vil overhovedet ikke høre om problemer. Du skal komme med 

løsningsforslag” 

”Der findes andre steder, hvor du kan finde anerkendelse for dit arbejde” 

”Om du kan lide mig eller ej, så skal du være anerkendende” 

”Nu skal du passe på med, hvad du gør til et problem” 

”Nu står jeg og prøver at give jer noget ros – den synes jeg faktisk I skal tage 

imod” 



”Beslutningen er truffet højre oppe” 

”Det kommer fra øverste sted. Det er ude af mine hænder” 

”Har du overvejet at prøve med Sindsro-bønnen?” 

”Du skulle ta’ at arbejde med dig selv, f.eks. begynde på mindfullness” 

”Det er bestemt ovenfra. I skal ikke brokke jer til mig” 

”Det er bestemt oppefra. Det er en skal-opgave” 

”Kom med løsningsforslag, fremfor kritik” 

”Nu skal vi altså prøve at være positive”

”Nu skal vi passe på vi ikke smitter hinanden ved negativ tænkning” 

”Du taler tingene ned. Tal dem op” 

”Du skaber en negativ stemning” 

”Vær opmærksom på hvordan du omtaler problemet, du smitter de andre”









Tak for i dag
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