
Segðu Nei með góðri samvisku! 
 

Við rákumst á áhugaverða grein eftir danann Line Ulmann á internetinu sem fjallar um algengt vandamál meðal 
stjórnenda þ.e. þetta með að segja "nei" við daglegum truflunum. Við ákváðum að þýða og endursegja efnið 
lauslega – Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf - slóðin á grein Line Ulman er hér að neðan: 

  
Áttu tvær mínútur? Þú þekkir líklega spurninguna frá starfsmönnunum sem í vingjarnlegheitum – 
en guð veit í hvaða skipti í dag – trufla þig og biðja um aðstoð þína. Kannski þekkir þú líka 
tilfinninguna um – að þú óskir eiginlega að segja nei, en finnst það erfitt. Lestu hér 5 ráð um 
hvernig þú segir nei með góðri samvisku. 
 
Fyrir marga stjórnendur er það keppikefli að dyrnar standi alltaf opnar og að ekkert vandamál sé 
of stórt eða of smátt. „Komið bara til mín“ – og það er heilbrigt viðhorf ef maður vill vera hlustandi 
– og opinskár stjórnandi. En það er líka hægt að vera um of aðgengilegur.  
  
Meira að segja stjórnendur hafa af og til þörf á að loka hurðinni og vinna á einbeittan hátt. Í 
ákveðnum tilvikum er nauðsynlegt að geta sagt nei við truflunum og vinna markvisst. Ef 
stjórnandinn gerir það ekki – hvernig ættu starfsmennirnir þá að geta gert slíkt?. En hvernig 
getur þú sagt „nei“ við að verða truflaður með virðingarfullum hætti og án þess að fá vonda 
samvisku? 
  
Þú getur farið fyrir og sýnt starfsmönnunum hvernig maður tekur ábyrgð á eigin tíma með því að 
segja af og til nei. Hér að neðan eru fimm ráð um hvernig menn geta gert: 
  
  

1. Segðu „nei“ sem ábyrgðarfullt svar 
Það að segja nei er það sama og að gangast við ábyrgð á því sem þú hefur þegar sagt já 
við. Það er ekki af eigingjörnum ástæðum sem þú velur að segja nei. Það er af tillitssemi 
við aðra. Því það er einungis þegar þú segir af og til „nei“ við aðra að þú getur haldið í 
styrkinn sem þarf til að geta sagt „já“: Já sem svari við spurningu, já til að hoppa á hlutina, 
já til að vera sveigjanleg – og aðgengileg!    Þess vegna ættir þú ekki að hafa vonda 
samvisku þegar þú segir af og til „nei“. Ef þú segir alltaf já munt þú til lengri tíma enda með 
að segja „nei“ við á ná í mark með mikilvæg  verkefni eða til að stýra tímanum Þínum. Þú 
gerir starfsmennina háða þér – og gerist slíkt of oft  er hætta á að þú verðir ekki mjög 
skilvirkur 
  
2. Gefðu hnitmiðaðar ástæður 
Segðu nei við trufluninni og gefðu rökstuðning í stuttu máli. Engar skýringar virka í reynd, 
vegna valdamisvægisins milli þín og starfsmannsins, hrokafullar og vekja óöryggi hjá 
starfsmanninum. Á hinn bóginn myndu langar útskýringar virka truflandi og skapa óvissu 
um hvort þú meinaðir í rauninni það sem þú segðir. Segðu „nei“ og gefðu stutta skýringu. 
„Ég get ekki aðstoðað hér og nú, ég er að glíma við mikilvægan skilafrest“. Snúðu þér til 
starfsmannsins þegar þú hefur tíma 
  
3. Sýndu skilning 
Góðir stjórnendur hlusta og eru aðgengilegir. Notaðu tækifærið þegar þú hefur hvort sem 
er verið truflaður til að sýna að þú hafir skilning á og virðir þörf starfsmannsins fyrir aðstoð 
þína – en segðu „nei“ við að nota tímann hér og nú. Segðu t.d. Við skulum að sjálfsögðu 
finna tíma til að ræða þessa áskorun þína en vegna x... hef ég ekki möguleika á því 
akkúrat núna. 
  
4. Legðu þitt af mörkum með jákvæðum möguleikum 
Þú átt ekki að hafna manneskjunni heldur segja „nei“ við beiðninni. Þú skalt segja nei í því 
umfangi sem nauðsynlegt er til að við sóum ekki tíma í ranga hluti. En það er ekkert í 
veginum fyrir að koma með góðar mögulegar lausnir á vandamálinu ef þú hefur möguleika 
á slíku. Segðu t.d. „Ég veit fyrir víst að Sigga hefur tíma til að aðstoða þig, prófaðu að tala 
við hana“. 
  



5. Ígrundaðu hversu aðgengilegur þú átt að vera 
Beinu samskiptin milli þín og starfsmannanna eru mikilvæg og flestir stjórnendur hafa 
metnað um að vera aðgengilegir. En það er líka mikilvægt að haldir þig að og 
forgangsraðir tímanum þínum. Þess vegna skaltu skipuleggja að vera til staðar fyrir 
starfsmennina – en lokaðu líka dyrunum af og til. Tryggðu að taka jafnt og þétt frá tíma til 
funda með starfsmönnunum einstaklingsbundið eða alla deildina. Hafðu samráð við 
starfsmennina um meginstefnu og áætlanir og framseldu ákvarðanir svo þú verðir ekki 
flöskuháls. Sjáðu um að ákvarðanatökuskipulagið og hæfnistigið tryggi að starfsmennirnir 
geti brugðist faglega við og tekið ákvarðanir án þín. 
  

Listin að segja „nei“ við truflunum snýst um að finna jafnvægið. Stjórnendur þurfa að vera 
aðgengilegir en þeir þurfa líka að geta verið í farabroddi og sýnt að menn stýra sínum eigin tíma 
og segja nei við truflunum. Með ofangreind ráð í huga er mögulegt að segja nei og forðast vonda 
samvisku 
  
Grein Line Ullman finnst á: http://www.lederweb.dk/dig-selv/effektivitet/artikel/112845/sig-nej-uden-
darlig-samvittighed  
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