
	  
Magt	  er	  en	  del	  af	  spillet	  på	  arbejdspladsen	  
	  
Forfatter	  til	  ny	  bog	  om	  kommunikation	  opfordrer	  os	  til	  at	  
se	  og	  forstå	  magt	  også	  som	  en	  positiv	  energi,	  der	  får	  ting	  
til	  at	  ske.	  Det	  er	  måske	  nemmere,	  end	  man	  tro,	  at	  få	  en	  bid	  
af	  magten.	  Prøv	  med	  kommunikation.	  
	  
	  
Ulla	  Bechsgaard	  /	  Mediehuset	  Horisont	  Gruppen	  a/s	  
	  
”Personlig	  kommunikation”	  
Birgitte	  Sally	  
Gyldendal	  Business	  
260	  sider	  
275	  kr.	  
******	  	  
	  
På	  moderne	  arbejdspladser,	  hvor	  vi	  i	  stigende	  grad	  er	  selvledende	  og	  
arbejder	  sammen	  i	  team,	  opfatter	  vi	  ofte	  magt	  som	  noget	  negativt.	  
Magt	  er	  en	  del	  af	  spillet	  mellem	  mennesker	  og	  noget,	  der	  altid	  er	  til	  
stede,	  hvad	  enten	  der	  er	  tale	  om	  en	  formel	  eller	  uformel	  magt.	  
Forfatteren	  Birgitte	  Sally,	  der	  har	  stor	  erfaring	  med	  at	  skrive	  om	  og	  
undervise	  i	  kommunikation,	  vil	  gerne	  lære	  sin	  læser	  at	  føle	  sig	  
magtfuld	  i	  dialogen	  med	  andre	  mennesker.	  
	  
Nogle	  har	  stor	  social	  magt	  –	  en	  formidabel	  evne	  til	  at	  påvirke	  andre	  
gennem	  deres	  sociale	  kompetencer.	  Det	  interessante	  er,	  hvad	  det	  er,	  
der	  gør,	  at	  nogle	  kan	  få	  definitionsmagten	  uden	  om	  det	  formelle	  
system.	  Gode	  kommunikationsevner	  er	  ifølge	  Birgitte	  Sally	  noget	  af	  
forklaringen.	  



	  
Når	  vi	  er	  i	  dialog	  med	  mennesker,	  som	  vi	  er	  enige	  med,	  bliver	  
magten	  usynlig,	  også	  selvom	  den	  ene	  formelt	  har	  mere	  magt	  end	  den	  
anden.	  Er	  vi	  omvendt	  i	  en	  situation,	  hvor	  vi	  har	  forskellige	  mål	  med	  en	  
samtale	  eller	  en	  sag	  og	  kæmper	  for	  hver	  vores	  fortolkninger	  af,	  hvad	  
der	  kan	  være	  det	  rigtige	  at	  gøre	  	  i	  en	  situation,	  så	  bliver	  både	  magten	  
og	  modstanden	  synlig.	  Tænk	  for	  eksempel	  på	  en	  situation,	  hvor	  en	  
projektleder	  har	  én	  holdning	  til	  løsning	  af	  en	  opgave,	  som	  
styregruppen	  er	  uenig	  i.	  I	  sidste	  ende	  har	  styregruppen	  magten	  til	  at	  
føre	  sin	  løsning	  igennem,	  og	  her	  må	  projektlederen	  føje	  sig	  eller	  
forlade	  projektet,	  med	  mindre	  projektlederen	  kan	  overbevise	  
styregruppen	  om	  sin	  løsning.	  
	  
I	  dette	  tilfælde	  bliver	  det	  synligt,	  hvem	  der	  har	  definitionsmagten,	  
hvilket	  vil	  sige	  den,	  der	  har	  retten	  til	  at	  fortolke,	  og	  retten	  til	  at	  
forklare,	  hvordan	  ting	  hænger	  sammen.	  Den,	  der	  har	  
definitionsmagten,	  kan	  beslutte,	  hvordan	  ’virkeligheden’	  er.	  
Vi	  forhandler	  mening	  og	  fortolkning	  af	  ’virkeligheden’	  hele	  tiden.	  
	  
En	  leder	  kan	  overlade	  ansvar	  for	  løsning	  af	  en	  opgave	  til	  en	  
medarbejder.	  Lederen	  kan	  også	  vælge	  at	  fratage	  medarbejderen	  en	  
opgave.	  Magten	  er	  væsentlig	  at	  have	  for	  øje,	  for	  ud	  over	  den	  formelle	  
definitionsmagt	  har	  enhver	  mulighed	  for	  at	  være	  mere	  eller	  mindre	  
magtfuld	  i	  kommunikation	  med	  andre.	  
	  
Birgitte	  Sally	  mener,	  at	  vi	  hver	  især	  er	  personligt	  magtfuld,	  når	  vi	  har	  
tillid	  til	  egne	  evner	  og	  kan	  hævde	  os	  selv	  på	  konstruktiv	  vis.	  Den	  
assertive	  kommunikator	  er	  magtfuld,	  fordi	  han	  eller	  hun	  har	  modet	  til	  
at	  stå	  ved	  sig	  selv.	  I	  forholdet	  mellem	  en	  selv	  og	  ’den	  anden’	  handler	  
det	  om	  social	  kompetence,	  om	  evnen	  til	  at	  indleve	  os	  i	  den	  anden	  og	  
’læse	  situationer’.	  



	  
Selvom	  magten	  i	  høj	  grad	  er	  givet	  af	  de	  formelle	  strukturer,	  viser	  
undersøgelser,	  at	  man	  især	  kan	  forbedre	  sin	  magtposition	  og	  få	  
indflydelse	  ved	  at	  skabe	  synlige	  resultater	  og	  have	  gode	  relationer.	  
	  
Synlige	  resultater	  kan	  for	  eksempel	  være	  at	  komme	  med	  et	  nyt	  
oplæg	  til	  et	  nyt	  tiltag	  i	  afdelingen,	  som	  man	  ikke	  er	  blevet	  bedt	  om,	  
men	  som	  alle	  kan	  se,	  at	  der	  er	  behov	  for.	  Gode	  relationer	  kan	  for	  
eksempel	  være	  uformelle	  sociale	  netværk	  i	  organisationen,	  som	  
betyder,	  at	  man	  ved,	  hvad	  der	  rører	  sig,	  så	  man	  kan	  varetage	  egne	  
interesser	  samtidig	  med,	  at	  man	  har	  øje	  for	  kollegernes	  interesser.	  
	  
Især	  afsnittet	  i	  bogen	  om	  den	  formelle	  og	  uformelle	  magt	  og	  
betydningen	  af	  selvtillid	  og	  gode	  kommunikationsevner	  finder	  jeg	  	  
spændende.	  Birgitte	  Sally	  bekender	  sig	  ikke	  til	  en	  enkelt	  teoretisk	  
retning,	  men	  trækker	  på	  en	  række	  gode	  redskaber	  og	  flere	  teoretiske	  
retninger.	  Hun	  bygger	  blandt	  andet	  på	  psykologen	  Gitte	  Haslebos	  
tanker	  og	  undersøgelser	  af	  relationer	  i	  organisationerne.	  
	  
De	  seks	  trin	  til	  god	  dialog	  på	  arbejdspladsen	  er	  følgende:	  
	  
1. Dig	  –	  fundamentet	  for	  god	  dialog	  
2. Dig	  og	  den	  anden	  –	  forskellighed	  som	  vilkår	  
3. Sæt	  rammen	  
4. Kroppen	  og	  stemmen	  
5. Sproget	  og	  måden…	  
6. Kom	  i	  mål	  med	  din	  kommunikation	  

	  
Bogen	  er	  velskrevet	  og	  inspirerende.	  Forfatteren	  leverer	  ikke	  
originale	  nye	  tanker,	  hvilket	  formentlig	  heller	  ikke	  har	  været	  
hendes	  formål.	  Hun	  har	  et	  rigtig	  godt	  overblik	  over	  stoffet	  og	  



turnerer	  det	  sådan,	  at	  det	  er	  brugbart	  og	  nemt	  at	  gå	  til	  for	  
både	  medarbejdere	  og	  	  ledere.	  Alt	  for	  megen	  tid	  bliver	  spildt	  
på	  arbejdspladserne	  på	  grund	  af	  misforståelser	  og	  dårlig	  
kommunikation.	  Det	  kan	  denne	  bog	  afhjælpe.	  
	  
	  
Om	  forfatteren	  
Birgitte	  Sally	  er	  cand.mag.	  i	  kommunikation	  og	  
teatervidenskab	  og	  indehavet	  af	  Sally	  Kommunikation.	  
	  
Hun	  har	  tidligere	  udgivet	  bøgerne	  Smalltalk	  og	  Tag	  kontakt.	  
Læs	  mere	  på	  www.sallykommunikation.dk	  
	  
Citat:	  
”Hvor	  der	  er	  relationer,	  er	  der	  magt.”	  
Michel	  Foucault,	  fransk	  filosof	  og	  professor.	  
	  
Citat:	  
”Enhver	  kan	  blive	  vred	  –	  det	  er	  let.	  Men	  at	  blive	  vred	  på	  den	  
rette	  person,	  i	  det	  rette	  omgang,	  på	  det	  rigtige	  tidspunkt,	  med	  
det	  rette	  formål	  og	  på	  den	  rette	  måde	  –	  det	  er	  ikke	  let.”	  
Aristoteles,	  græsk	  filosof	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  


