
Segðu "Nei" alveg án þess að nota orðið nei! 
  

Að segja sig frá hlutunum með góðum hætti – og gera það án vondrar samvisku – er ofarlega á 
óskalista önnum kafinna stjórnenda. Slíkt er ekki útilokað – hér fylgja fáeinar tillögur um hvernig 
þú getur sagt nei með góðri samvisku. (Endursögð grein eftir Trine Kolding frá www.lederweb.dk 
– Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið 2015) 
 
Þægilegheitaskólinn! 
 
Flest okkar göngum við ennþá í þægilegheitaskólann þar sem við endum með að segja „já“ við 
allt of mörgum hlutum þ.m.t. verkefnum sem eiga alls ekki heima á skrifborðinu okkar. Af hverju 
erum við svona þægileg? – fyrir því eru margar ástæður: 

 
•    Hræðslan við að vera ekki nógu góð – eða duga 
•    Þörfin fyrir viðurkenningu 
•    Áhyggjur yfir hvað öðrum finnst um okkur 
•    Vond samviska yfir að skilja aðra eftir 
•    Áhættan á að nei geti flækst fyrir forfrömun 
•    Hvaða ástæður hefur þú? 
  

Fúlar kellingar  og dónalegir vinnufélagar 
  
Taktu eftir hvernig þú hugsar og talar um að segja nei við einhverju. Ég heyri margt fólk nota 
orðfar eins og: „ég hef ekki áhuga á að vera talsmaður, fúl kelling, nei-aðili fyrirtækisins, sá sem 
ekki vill aðstoða aðra o.s.frv. Bara orðfar okkar er nægilegt til að fæstir hafa áhuga á að segja sig 
frá hlutunum. 
  
En ertu í rauninni óvæginn eða óvingjarnlegur ef þú segir ekki alltaf já? Ef þú segir alltaf já við 
aðra endar þú í reyndinni með að segja „nei“ við sjálfan þig. Spurningin er hver nýtur mestrar 
virðingar á endanum: Eilífðar játandinn eða sá sem leyfir sér að segja nei af og til?    
  
Þú getur líka spurt sjálfan þig: 

 
•    Færð þú laun fyrir að leysa öll þessi aukaverkefni? 
•    Hver þakkar þér þegar þú nú vinnur langt fram á kvöld  og þarft að segja nei við 
fjölskyldu, frítímaathöfnum og sjálfum þér? 
•    Af hverju ættir þú að hafa vonda samvisku yfir að það séu of mörg verkefni með 
hliðsjón af fyrirliggjandi úrræðum og tíma? 
  

Ábendingar um að segja "nei" – án þess að segja „nei“ 
  
Óbeitin á notkun orðsins „nei“ er mikil. Ef þú ert meðal þeirra sem nærð ekki að þrýsta „nei-inu“ út 
úr munninum þá fylgja hér nokkrar tillögur um hvernig þú getur samt sem áður sagt þig frá 
hlutunum á uppbyggilegan hátt: 

 
•    Er þetta eiginlega mitt verkefni? 
•    Ef ég tek þetta verkefni að mér – hvað þarf ég þá sniðganga? 
•    Get ég leyst hluta verkefnisins í stað alls verkefnisins? 
•    Getum þú eða ég fengið einhvern annan til að leysa verkefnið? 
•    Á ég að sýna þér hvernig menn gera/hvar þú getur fundið út úr hlutunum? 
•    Hverju forgangsraðar þú fremst – A-eða B? 
•    Hverjar eru afleiðingarnar ef ég næ því ekki / sleppi því? 
•    Hvað er plan B? 
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