
ØVELSER OM TILLID



Tillid er afgørende i forholdet til andre mennesker 
- det er tilliden, der er med til at skabe en god hverdag, hvor samarbejdet 

og kunden er i centrum. 

Alligevel er tillid blevet noget af en mangelvare. 
Dagligt opstår der konflikter og ikke mindst: indgår der kundeklager, 

som er en direkte følge af mangel på tillid. 

Det kan ændres, og O2 kan hjælpe ændringerne på vej! 

Vi har udviklet denne øvelsesvejledning med inspiration fra den 
anerkendte professor og tillidsrådgiver David H. Maister1. 

Øvelserne kan gennemføres såvel alene som sammen med dine kolleger. 

Jeg håber, du/I får glæde af øvelserne, og skulle der være spørgsmål, 
så hører jeg gerne fra dig. 

Venlig hilsen

Leo Oehlenschlæger

 
____________________

Mobil    40 26 84 88
E-mail  leo@O2.nu  
Web     www.O2.nu 

 1Maister, D. H., Green, C. & Galford, R. (2004). Tillidsbaseret rådgivning. Christian Ejlers’ Forlag. København.

ØVELSER OM TILLID



Tillid hænger - kort fortalt - sammen på følgende måde:

Sæt dig nu for dig selv eller i dit team, og gå øvelserne igennem. 

ØVELSE - TILLIDSFORMLEN

 1Maister, D. H., Green, C. & Galford, R. (2004). Tillidsbaseret rådgivning. Christian Ejlers’ Forlag. København.

TILLID
TROVÆRDIGHED + PÅLIDELIGHED + INDLEVELSESEVNE

SELVOPTAGETHED

TROVÆRDIGHED
/ORD
Jeg kan stole på, 
hvad han siger

PÅLIDELIGHED
/HANDLINGER
Jeg kan stole på, 
at hun...

SELVOPTAGETHED
/MOTIVER
Jeg kan stole på, at hun 
interesserer sig for mig

INDLEVELSESEVNE
/FØLELSER
Jeg er tryg ved, at vi taler 
om dette og jeg føler mig 
forstået



TROVÆRDIGHED - DET DU SIGER 
PASSER, OG DU VED, HVAD DU SNAKKER OM

Hvordan tror du, andre vil vurdere din troværdighed? (Sæt ring)

Meget god   God   Middel  Mindre god   Dårlig 

Inspiration til forbedringsområder:
• Tilpas kropssprog, øjenkontakt, stemmelejet, og match sprogbrug, så det passer til 

den person, du henvender dig til
• Lad være med at lyve, ikke engang overdrive, eller sige noget, andre kan tolke som 

usandt
• Find ud af, hvordan du kan fortælle så mange sandheder som muligt, 
      uden at det er til skade for andre
• Sørg for eventuel nødvendig research inden samtalen

Hvad kan du gøre for at forbedre din troværdighed ifht. din samtalepartner?



Hvordan tror du, andre vil vurdere din pålidelighed? (Sæt ring)

Meget god   God   Middel  Mindre god   Dårlig 

Inspiration til forbedringsområder:
• Afgiv kun konkrete løfter, som du kan overholde, og overhold dem så til punkt og prikke 
• Annoncér ændringer i planlagte datoer eller deadlines, lige så snart der sker ændringer
• Overhold altid deadlines - vær hellere i god tid 
• Bekræft altid aftalen på sms eller mail før samtalen
• Følg op på udførte opgaver og spørg ind til tilfredsheden
• Aflæs hvilken terminologi, stil og format samtalepartneren betjener sig af, og benyt dig 

af den samme i din kommunikation

Hvad kan du gøre for at forbedre din pålidelighed ifht. din samtalepartner?

PÅLIDELIGHED - DER ER SAMMENHÆNG 
MELLEM LØFTER OG HANDLING  



INDLEVELSESEVNE – DU LYTTER TIL OG 
ER ’MEDSPILLER’ MED DEN DU TALER MED

Hvordan tror du, andre vil vurdere din indlevelsesevne? (Sæt ring)

Meget god   God   Middel  Mindre god   Dårlig 

Inspiration til forbedringsområder:
• At lytte er at respektere - at skabe tillid 
• Find mod til at tage den svære samtale - og tag den
• Gør dig samtidig klart, om du kommer for ”tæt på”. Men vær opmærksom på, at du ofte 

først ved det, når du har passeret grænsen. 
• Vær oprigtig, engageret og indlevende i situationen
• Tal venskabeligt til din samtalepartner
• Prøv at find det sjove og fascinerende i situationen, selv når det ser ”sort” ud 

Hvad kan du gøre for at forbedre din indlevelsesevne ifht. din samtalepartner?



SELVOPTAGETHED - FRA SELVOPTAGET 
TIL PRIMÆR FOKUS PÅ DIN SAMTALEPARTNER

Selvoptagethed Fokus på din samtalepartner
Det skal jeg/vi gøre i stedet for

En tilbøjelighed til at relatere historierne til 
sig selv (og derved selv tage hele fokus)

Et behov for alt for hurtig at afslutte 
sætninger på samtalepartnerens vegne

Et behov for at udfylde en pause i en 
samtale

Et behov for at virke klog, kvik, vittig osv.

En manglende evne til at give direkte svar 
på direkte spørgsmål

En manglende vilje til at sige: 
Jeg/vi ved det ikke

”Namedropping” af andre

Opremsning af egne kvalifikationer

En tilbøjelighed til alt for hurtigt at 
besvare spørgsmål

Et ønske om at få det sidste ord

En tilbøjelighed til at stille lukkede 
spørgsmål

En tilbøjelighed til at opstille egne 
hypoteser og problemformuleringer, 
inden man har hørt samtalepartnerens 
hypoteser og problemformuleringer

Passiv lytning: mangel på visuelle og 
verbale tegn, der viser, at samtale-
partneren bliver hørt
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