
sundhed

Vi kender det alle sammen. Vi har alt for meget om ørerne, men alligevel 
er det ofte svært at sige nej, når naboen spørger, om man lige har tid til 
en kop kaffe – eller chefen står ved skrivebordet med en ekstra opgave, 
der skal laves. Men hvis vi vil det bedste for os selv, skal vi lære at sige 
nej.

Af Dorte J. Thorsen

TEMA
Sådan siger du NEJ

TEMA  Lær at sige nej

D
anske kvinder er – trods rødstrømperne og en 
lang tradition for at sige til og fra – nogle af de 
dygtigste elever i flinkeskolen.  Vi vil så gerne 
gøre det bedste for vores familie og vores venner, 

ligesom at kollegaerne og arbejdet heller ikke skal mangle 
noget. 

Så vi slider og slæber, indtil vi ikke kan hænge sammen 
mere. Og vi siger ja til invitationer og samvær, som normalt 
er superhyggeligt, men ikke når vi sidder på nåle og tænker 
på alt det, som vi nu ikke kan nå, fordi vi sagde ja til den 
der kop kaffe. Det holder med andre ord ikke– og vi skal 
lære at sige nej. Men hvordan gør man så det?

Derfor er nej så svært
Psykolog Kit Lisbeth Jensen siger: ”Vi har alle brug for at 
høre til, opleve fællesskabet, få anerkendelse og være dér 
for dem, som betyder noget for os. Mere eller mindre bevidst 

kan vi derfor være usikre på, hvorvidt relationen tåler et 
nej. Hvis vi mangler følelsen af at være elsket eller accep-
teret for den, vi er, men kun for, hvad vi gør, kan det øge 
sandsynligheden for at sige ja, selvom vi mener nej. Vi siger 
måske også ja, fordi vi frygter konfrontationen, hvis vi siger 
nej. Vi kan være bange for afvisning og frygter at blive sat 
udenfor det ’gode selskab’. Når vi siger nej, betyder det, at 
vi står tilbage med vor egen selvfølelse, og er selvfølelsen 
på lavblus, kommer ofte den dårlige samvittighed snigende 
i selskab med tanken om ikke at være god nok.”

Hun fortsætter: ”Arbejdslivet i dag er inde i et hamster-
hjul, der drives af kontinuerlige omstillingsprocesser, hvor 
flere og flere nye medarbejdere ansættes på baggrund af 
mental robusthed og positiv attitude. Det kan skabe en 
kultur, hvor det forventes, at du smiler og siger ja. Og måske 
har nogle arbejdspladser taget fragmenter fra retningen 
positiv psykologi uden at forstå, hvad retningen egentlig 
indebærer?”

Endelig spiller kønnet også en rolle. Kit Lisbeth Jensen 

Arbejdslivet er i dag inde i 
et hamsterhjul, der drives af 
kontinuerlige omstillings-
processer, hvor flere og flere 
nye medarbejdere ansættes 
på baggrund af mental 
robusthed og positiv atti-
tyde. Det kan skabe en 
kultur, hvor det forventes, at 
du smiler og siger ja.  

siger: ”Der er også noget, der tyder på, at mænd er bedre til at 
sige nej end kvinder. Denne forskel kan være forankret i både 
kultur, biologi og opdragelse.  Men uanset om du er mand eller 
kvinde: Når tanken, følelsen og handlingen over lang tid ikke 
er i overensstemmelse med hinanden, vil kroppen til sidst sige 
fra, og ’kroppens nej’ signalerer tydeligere og tydeligere, at nok 
er nok. Det kan være, at du alt for længe har følt en uvilje, tænkt 
et nej, men sagt ja, helt indtil din krop en dag ’hjalp dig’ til det 
helt store nej. Problemet er bare, at ’kroppens store nej’ som 
oftest er svaret, der indleder en langvarig sygemelding pga. 
stress.”

Og cand. phil. og lysarbejder Gitte Meldgaard siger: ”Jeg 
mener, at vi i bund og grund siger ja i stedet for nej, fordi vi har 
oparbejdet en erfaring med, at ja’et giver anerkendelse (kær-
lighed), mens nej’et kan give en afvisning (mangel på kærlighed). 
Hvis man gennem sin opvækst og senere liv erfarer, at et nej 
kan have afvisning som konsekvens, lærer man, at anerken-
delse og kærlighed fås ved at sige ja, men man lærer samtidig 
at overhøre sin egen indre stemme.””Ja, jeg tror, at mange 
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mennesker slet ikke er bevidste om de voldsomme overgreb, som 
de gør på sig selv ved at sige ja, når de mener nej, og jeg er faktisk 
overbevist om, at mange både fysiske og psykiske sygdomme har 
deres årsag i dette dysfunktionelle mønster af evindelige overgreb 
på den indre autenticitet. Jeg tror også, at dette mønster er gæl-
dende for både mænd og kvinder, men det kan komme til udtryk på 
forskellige måder hos de to køn,” fortsætter hun.

Specialpædagog Virginia Høhling er ikke så sikker på, at det altid 
er så svært for en kvinde at sige nej. 

Hun siger: ”En pæn del kvinder kan faktisk godt sige både til og 
fra. Men ja, der ligger i mange kvinder en forventning skabt af dem 
selv om at være en superkvinde, der siger ja til alting, og gør andre 
mennesker glade. Det er en forventning, som også bakkes op af 
damebladene, hvor diverse såkaldte eksperter hver uge fortæller 
kvinderne, hvordan de skal leve. Men vi kan godt selv, og vi er ikke 
stakler, hvis liv går i sort, selvom vi ikke får læst ugens gode råd.”

Samfundets skyld – eller?
Men er det udelukkende den enkeltes eget ansvar at kunne sige nej 
– eller spiller samfundet også en rolle?

Cand. phil. og lysarbejder Gitte Meldgaard siger: ”I mit perspektiv 
har samfundet ikke den store betydning i den her sammenhæng. Jeg 
kan kun udtale mig om Danmark, som jo er et frit land med ytrings-
frihed. Så jeg mener ikke, at det er det danske samfund, som forhin-
drer os i at agere autentisk. De her mekanismer ligger dybere og er 
efter min mening mere begrundet i familiekultur og traditioner 
omkring håndtering af følelsesmæssige relationer.”

Specialpædagog Virginia Høhling er enig i, at det handler om fa-
miliekultur og traditioner, men hun ser også en samfundsmæssig 
sammenhæng, som hun forklarer således: ”Så længe vi ikke har lige 
løn for lige arbejde – og det har vi ikke endnu, selvom det i flere 
årtier ellers har været et lovkrav – så længe vil kvinder ikke blive 
vurderet som lige så meget værd som mænd på arbejdsmarkedet. 
Noget, der har en effekt både i jobbet og derhjemme, hvad man tit 
ser, når der kommer børn. Så er det kvinden, der tager barslen, fordi 

Jeg mener, at vi i bund og 
grund siger ja i stedet for nej, 
fordi vi har oparbejdet en erfa-
ring med, at ja’et giver aner-
kendelse (kærlighed), mens nej’ 
et kan give en afvisning 
(mangel på kærlighed). 

Sådan har vi det med nej i 
PRIVATLIVET

Psykolog Kit Lisbeth Jensen fortæller: 
I vore helt nære relationer kan det være 
nemmere at sige nej, fordi vi ved, at 
relationen kan tåle det. Vi er trygge ved, 
at vi ikke bliver afvist og kan bedre 
rumme eventuelle konfrontationer. Der, 
hvor det kan blive sværere, er, når ven-
inden f.eks. inviterer til et biografbesøg, 
og du siger ja, imens tankerne om alt 
det, du ikke kan nå at gøre derhjemme, 

rumsterer i dit hoved. Eller når forman-
den i idrætsforeningen spørger, om du 
kan stille op til bestyrelsen, og lige idet 
du sagde ja, fortryder du, fordi du ved, 
at tiden ikke strækker til det. Kvinder, 
der har børn, vil måske også genkende 
situationer, hvor barnet vil have et ja, 
og mor til sidst giver efter, vel vidende 
at det nok ikke var så smart. 

Der er grund til at antage, at jo tættere 
relationen er, jo nemmere er det at sige 
nej.

Sådan har vi det med nej i 
ARBEJDSLIVET

Psykolog Kit Lisbeth Jensen fortæller: 
I arbejdslivet betyder fællesskabet 
meget, og fordi behovet for anerken-
delse og accept er en del af vor men-
neskelige natur, kan vi oftere komme 
ud i situationer, hvor vi siger ja, selvom 
vi mener nej. Arbejdspladsen kan være 
præget af en ja-kultur, og frygt for kon-
frontationer og eventuelle fyringer fører 
sandsynligvis til, at mange siger ja, 
selvom de mener nej. 

Typiske situationer er kollegaen, der 

kommer og spørger ’forstyrrer jeg’, og 
du siger nej, selv efter x antal forstyr-
relser i løbet af dagen – og også når du 
er bagud, og hele dig ’råber tavst -ja, 
det gør du’. Eller chefen, der spørger, 
om du kan gøre den her opgave færdig, 
før du går hjem i dag. Du siger ja, og 
hele kroppen ’skriger nej’, fordi det 
betyder endnu en dag med overarbejde. 
Eller spørgsmålet: Kan du lige under-
søge den her sag og sende en mail med 
hovedpunkterne, når du er færdig? Du 
siger ja, selvom dagens ’to do-’liste ikke 
tillader flere ekstra opgaver. 
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hun tjener mindst. For familien kan bedst tåle, at hun går ned i 
løn.”

Og hun fortsætter: ”Hele vores danske kultur er også stadig 
mere patriarkalsk, end vi har lyst til at se i øjnene. En kvinde 
skal stadig opføre sig som en mand, hvis hun vil nå til tops i 
erhvervslivet – og de jobs, hvor der er flest kvinder, rangerer 
stadig lavere end de jobs, hvor der er flest mænd. Pædagoger, 
sygeplejersker og lærere er således mindre værd end bank- og 
mediefolk, selvom de beskæftiger sig med mennesker og endda 
ofte det vigtigste i vores liv, nemlig vores børn, mens de andre 
kun tager sig af penge og nyheder. Det giver ikke mening. For 
ja, mænd og kvinder er ikke ens – men vi er lige meget værd.”

Tegnene i tiden
Ligeværd, åbenhed og en stor interesse for at blive en bedre 
udgave af sig selv præger også vor tid. 

Cand. phil. og lysarbejder Gitte Meldgaard forklarer: ”Ja, jeg 
tror meget på, at den tid, vi lever i, betyder noget for vores 
voksende evne og lyst til at agere autentisk – og dermed også 
blive mere givende. Udgangspunktet for at sige ja bliver et andet 
i den såkaldt ’nye tid’. Som mere og mere autentiske individer 
begynder vi at sige ja ud af et reelt overskud til at give og ikke 
ud af et behov for anerkendelse.”

Og hun fortsætter: ”Mit syn på den såkaldt ’nye energi’, som 
repræsenterer en lettere frekvens end den ’gamle energi’, er, at 
den nye energis frekvens kommer til (ja, er faktisk i fuld gang 

med) at ruske op i de gamle energistrukturer, så vi både som 
individer og samfund slipper gamle mentale overbevisninger og 
følelsesmæssige kodninger.”

”Vi kommer hver især til at fremstå som mere ’rene’ energimæs-
sigt set, og det vil betyde, at vi vil efterspørge transparente 
samfundsstrukturer og transparente relationer. Det bliver sværere 
at lyve både for sig selv og for andre, og derfor bliver det mere 
oplagt at sige ja, når man mener ja, og nej, når man mener nej. 
Det store mantra i den ’nye tid’ er sandhed. Ikke så mange dik-
kedarer og skjulte dagsordner. Alting kommer til at fremstå 
præcis, som det ér i en ren og autentisk udgave uden sløring,” 
slutter hun.

For specialpædagog Virginia Høhling er det at kunne sige nej 
også at kunne sige ja – og det er noget, der skal læres fra barns-
ben.

”Fra vores børn – for det gælder også drengene – er små, skal 
de både hjemme og ude vænnes og opdrages til, at det er o.k. at 
gå glip af ting. Ingen af os kan nemlig nå at opleve og se alt. Men 
vi lever i en verden, hvor tempoet er kanonhøjt, og der overalt 
er så mange tilbud, at det især for de unge bliver et problem, 
når de tror, at de skal være på hele tiden og ikke tør risikere at 
gå glip af noget. Men det gør de. Det gør vi alle, og det er helt i 
orden. Det vigtigste, vi kan lære vores børn, er derfor at kunne 
skelne væsentligt fra ligegyldigt, så de forstår, at det at sige ja 
til noget samtidig er at sige nej til noget andet. 

Når de unge – og vi andre med – kan leve efter det, bliver vi 
mere rolige – og vores nej bliver måske nok mere ubønhørligt, 
men vores ja bliver også mere oprigtigt. For så ved vores omgi-
velser, at vi mener vores ja. At det ikke bare er sagt i høflighed, 
og deri ligger en stor værdi og ægthed i vores relationer,” siger 
hun.

Her skal du sige ja      
Og ja, det ligger i den nye tid at være ægte, sige ja og være åben. 
Og ifølge de tre fagfolk er der også situationer, hvor vi skal sige 
ja, selvom vi mener nej.

Psykolog Kit Lisbeth Jensen siger: ”På samme måde som at 
nogen kan sige ja uden at tænke sig om, så kan nogen også sige 
nej uden at tænke sig om. Men uanset, hvad vi skal tage stilling 
til, er det altid en god ide ’at tage et lille skridt tilbage’ og give 
sig selv tid til at tænke sig om. Når du får et spørgsmål, der 
kræver et gennemtænkt ja eller et nej, kan du f.eks. svare ’giv 
mig lige lidt betænkningstid, så får du besked så hurtigt som 
muligt’.” 

Og hun fortsætter: ”Der er også situationer, hvor det er godt 
at sige ja, selvom man har lyst til at sige nej. Og det er, hvis du 
begynder at trække dig væk fra dine venner. Du mangler måske 
overskud, føler dig ’underdrejet’ og trist. I disse situationer virker 
det umiddelbart som en god ide at takke nej til invitationer fra 
sine venner. Men det er netop her, at du behøver dem mest. I 
den forbindelse har jeg lyst til at citere sangerinden Patti Smith, 
der i bogen ’M Train’ skriver om sin betroelse til skytsenglen 
Sankt Sava: 

Ja, jeg tror, at mange menne-

sker slet ikke er bevidste om de 

voldsomme overgreb, som de 

gør på sig selv ved at sige ja, 

når de mener nej, og jeg er 

faktisk overbevist om, at 

mange både fysiske og psyki-

ske sygdomme har deres årsag 

i dette dysfunktionelle mønster 

af evindelige overgreb på den 

indre autenticitet.
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Cand. phil og lysarbejder 
Gitte Meldgaard

Jeg mener kun, at der er én vej at gå 
med sig selv og sin egenudvikling, og 
det er at kigge indad. At arbejde på at 
identificere sig selv i den autentiske 
udgave. At slippe gamle overbevisnin-
ger og følelsesmæssige kodninger 
gennem f.eks. terapi, healing og/eller 
bøn.

Jeg mener ikke, at man skal skelne 
mellem mig-på-arbejde og mig-som-
privat. 

Når man har identificeret sin auten-
tiske kerne, vil der ikke være forskel 
på ’mig’ i forskellige kontekster. 

Autenticiteten handler jo netop om 
at være sig selv i en robust udgave, 
som sikrer, at man altid agerer indefra-
og-ud, uanset hvem man er sammen 
med, og hvilken ’rolle’ man spiller.
 

Psykolog Kit Lisbeth 
Jensen

Det handler om at tage sig tid til at 
tænke sig om og føle efter, om et ja 
er i overensstemmelse med tanken 
og følelsen. Og her som i mange 
andre situationer, gælder ’øvelse gør 
mester’. 

I begyndelsen vil et nej vække dårlig 
samvittighed, og det er en følelse, 
som det er vigtigt at acceptere og 
rumme så godt, som man kan. Når 
du oplever, at dit nej ikke er ’verdens 
undergang’, men faktisk respekteres, 
bliver et nej efterhånden lige så na-
turligt som et ja. Det er jo muligt at 
sige nej på en o.k. måde. Du kan sige 
nej med et ja, f.eks. ’ja, det vil jeg 
gerne, men lige nu har jeg ikke mu-
lighed – kan vi finde et andet tids-
punkt?’ Eller ’ja, det må du godt, men 
ikke i dag’. Eller ’ja, det skulle jeg 
gerne have hjulpet dig med, men jeg 
har en deadline, jeg skal nå’. 

 

Specialpædagog Virginia 
Høhling

Det er en pædagogisk floskel, men 
den holder vand her. Vi skal simpelt-
hen lære at føle efter inde i os selv og 
erkende, hvad et ja og et nej betyder 
for os. Betyder et ja, at jeg bliver en 
sur strigle resten af dagen eller ugen, 
så skal jeg sige nej. For så er min 
grænse nået – og ingen får glæde af 
mit ja.

Vi har begrænsede mængder 
energi, og vi skal lære at bruge dem 
på de ting, som gør os glade, og som 
giver mening. Vi skal med andre ord 
kende vores besøgelsestid, og hvis 
folk bliver sure, ja, så siger det mest 
om dem. Så det skal man lære at 
hoppe op og falde ned på.

 At lære at sige nej handler også om 
at acceptere, at man ikke er uundvær-
lig, men at alle kan undværes. Det er 
ikke fedt at tænke på, slet ikke når 
man er mor. Men sådan er det. Vi kan 
undværes, og det skal vi også accep-
tere, både når vi siger nej – og mod-
tager et nej fra andre, både andre 
voksne og vores børn, der skal have 
lov til selv at prøve kræfter med livet, 
uanset om de er 5 eller 15, bor 
hjemme eller er flyttet hjemmefra.

Sådan bliver du bedre til at sige NEJ
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Jeg er ude af balance, ved ikke rigtig, hvad der er galt. Hun 
får svaret: Du har fejlanbragt glæde. Uden glæde er vi som døde. 
“Hvordan finder jeg den igen?” siger Patti. Find dem, der har 
den, og tag bad i deres perfektion. 

Cand. phil. og lysarbejder Gitte Meldgaard siger: ”Ja, jeg mener, 
at der findes situationer, hvor det giver mening at gå på kom-
promis med sig selv og sige ja, selv om man mener nej. Det kan 
man gøre, uden at det får uhensigtsmæssige konsekvenser, når 
man har identificeret sin indre autentiske kerne. For så ved man, 
hvornår man går på kompromis. Man kender sit eget ståsted og 
sin egen begrundelse for sit nej, men man agerer fra en pulje af 
overskud, og har derfor netop energi til at imødekomme en 
andens ønske og gå på kompromis med sig selv. Det er en stor 
ting at kunne, og det vil blive oprigtigt anerkendt af den anden, 
fordi det vil være tydeligt, at man ikke agerer ud fra en energi-
mæssig offerstruktur, men tværtimod agerer ud fra en energi-
mæssig overskudsstruktur.”

Og hun fortsætter: ”Derfor har kompromiset heller ikke en 
pris. Man forventer ikke noget til gengæld for sit ja. Det er ikke 
en handel. Man giver sit ja, fordi man oprigtigt har lyst til at 
glæde den anden. At gå på kompromis og sige ja, når man mener 
nej, uden at det får uhensigtsmæssige konsekvenser for én selv, 
handler i bund og grund om niveauet af bevidsthed om, at det 
sker. Det handler om at vide, hvad man har gang i og hvorfor, så 
man tager et bevidst valg i situationen. Jeg tror, at langt de fleste 
situationer, hvor der bliver sagt ja, når der menes nej, beror på 
ubevidste mekanismer om, hvad man har gang i og hvorfor. Man 
driver sig selv rundt i en manege af overbevisninger og gamle 
koder, men man er ikke klar over, at det sker. Og så er vi tilbage 
ved, hvad man selv kan gøre – og den tid, som vi lever i.”

For specialpædagog Virginia Høhling handler det om relatio-
nerne. Hun forklarer: ”Man skal generelt strække sig længere 

for ens primære relationer som forældre, ægtefælle og børn, altså 
dem, som er reelt afhængige af en. Men når det er sagt, så kan 
det også give mening at sige ja til en kollega eller en mere fjern 
ven, hvis denne ikke selv har nogen primære relationer – og man 
måske er den eneste, som vedkommende kan tale med.”

Pædagogik og opdragelse
Relationer er vigtige, men det er selvværd også. For det handler 
også om pædagogik og opdragelse – og om at vi opdrager vores 
piger til at blive bedre til at mærke efter inde i sig selv og sige 
nej, og ikke altid være den bedste elev i flinkeskolen. Men hvordan 
gør vi det? 

Specialpædagog Virginia Høhling siger: ”Det handler om selv-
værd, og om at vi som mødre ikke taler dårligt om vores eget 
køn. Piger sladrer og bitcher, siger vi tit uden at tænke på, hvor 
meget vi dermed skader vores egne døtres selvværd. Eller hvad 
med det der frygtelige ord tøsefornærmet? Som om det kun er 
piger, der bliver fornærmet uden grund. Det er mænd da mindst 
lige så gode til.”

”Vi bliver simpelthen nødt til selv at lære at tænke på os selv 
på positive måder – og på at tale piger og kvinder op. Ikke på en 
uopnåelig piedestal, men på at være lige så meget værd som 
drengene – og på at have lige så meget krav på at være, som 
piger og kvinder er, uden at det skal kritiseres eller latterliggøres. 

Endelig har institutioner og skoler også en stor rolle, idet de 
skal lære at se og anerkende pigerne og ikke kun drengene, som 
ofte løber med opmærksomheden, fordi de råber højest. Men 
pigerne skal trækkes ud og op. For de kan så meget – de skal 
’bare’ lære at tro på sig selv og at turde. Mærke efter i sig selv 
og agere på det, som de føler inde i sig selv,” slutter hun.
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