
 

                                                                                                  

 

 
 

Hvordan spottes og stoppes passive-aggressive adfærd på arbejdspladsen? 

Det er ikke nødvendigvis nemt at gennemskue den passive-aggressive adfærd, der er kendetegnet 
ved, at vi siger én ting til hinanden, men noget helt anderledes bag om ryggen. Den konfliktska-
bende adfærd optræder i glimt på de fleste arbejdspladser, og har især en negativ påvirkning af det 
psykologiske tryghed og dermed arbejdsmiljøet, når der ikke gribes ind. 

       
Modstillingen i den passive-aggressive adfærd er, at det der bliver sagt (passiv), er forskellig fra det, der 
bliver gjort (aggressiv). Nogle gange bevidst og andre gange ubevidst.  
 
Den passive-aggressive adfærd kan eksempelvis genkendes ved:  

o At du og/eller dine kolleger ikke siger jeres ærlige mening om et givet emne, når I bliver 
spurgt direkte 

o At din kollega siger til dig, at ”det er helt fint at gøre, som du siger. Bare sig, hvad du vil have 
mig til at gøre”… men i realiteten mener din kollega nærmest det modsatte  

o At du roser og anerkender en kollega, og bagefter kritiserer kollegaens handlinger over for an-
dre kolleger, fx i forbindelse med frokosten eller fredagshyggen 

o At du uden forudgående varsel bliver vred på en kollega uden, at du fortæller, hvad der udløste 
vreden 

o At du siger ja til en opgave, selvom du har vanskeligt ved at se værdien af den, og dermed ikke 
får opgaven prioriteret 

 
I to artikler1 i Harvard Business Review beskrives, hvordan en stiltiende accept af brugen af passiv-
aggressiv adfærd på arbejdspladsen er en glidebane, der kan føre til mistillid og konflikter. 
 
Det fremhæves, at vi hver for sig kan gøre en indsats for undgå, at glidebanen udvikler sig, og at den 
passive-aggressive adfærd bliver en mere eller mindre accepteret adfærd – ja nærmest en vane 
blandt kolleger. Blandt de faktorer, der er vigtige at være opmærksomme på, såfremt den passiv-
aggressive adfærd skal stoppes inden ”glidebanen bliver stejl”, fremhæver disse fem: 
 
1. Drøft jeres adfærd  
Tal med hinanden om, hvad det er for situationer, hvor den passive-aggressive adfærd opstår. Det kan 
understøtte jer i, at arbejde på andre reaktionsmønstre, der er mindre konflikteskalerende, når situatio-
nen opstår.  
 
Brug tid på at analysere de forskellige situationer: Hvem var involveret hos jer? Hvordan udviklede den 
konkrete situation sig? Hvad skete der? Hvordan reagerede de af jer, som var involveret? Er der et gen-
kendeligt mønster? 
 
2. Analyser årsagerne   
Hvad er årsagen til, at den passive-aggressive konfliktskabende adfærd opstår. Årsager er ofte grundet 
forskellige former for frygt eks. for fiasko eller for ikke at slå til, frygten for ikke at kunne nå vigtigere 
opgaver, frygt for at blive afvist og dermed ikke være afholdt/vellidt eller frygten for konflikt og dermed 
at harmonien i fx teamet sættes i spil.  

                                                 
1 Harvard Business Review: 

- How to Deal with a Passive-Aggressive Colleague by Amy Gallo 
- Reduce Passive-Aggressive Behavior on Your Team by Liane Davey 

 



 

                                                                                                  

 

 
Det er vigtigt, at I tør være ærlige over for hinanden, så I kommer ind til kernen af problemet. På den 
måde bliver I bedre i stand til at forebygge fremtidige passiv-aggressiv reaktioner – ikke blot i de situati-
oner, som I når frem til, men også gennem den læring, der kan overføres til andre og måske lignende 
situationer 
 
3. Hav mod til at være ærlige over for hinanden 
Når I først har fået analyseret årsagerne til den passiv-aggressive adfærd, er det vigtigt, at I drøfter med 
hinanden om det er den adfærd, som I ønsker eller, om I ved ærlighed og åbenhed kan hjælpe hinanden 
med, at få opfyldt jeres fælles og individuelle behov på en anerkendende og respektfuld måde frem for 
passiv-aggressiv reaktioner og handlinger  
 
4. Acceptér at konflikter er et livsvilkår   
Det gælder på arbejdspladsen som i privatlivet, og når vi først accepterer konflikter, som en del af livet, er 
det lettere at give slip på den passiv-aggressive adfærd.  
 
Konstruktiv konflikthåndtering, hvor man anerkender og respekterer, at vi ikke kan være enige om alt men at 
det, at stå ved uenigheden er et stærkt udgangspunkt for nye perspektiver og dermed udvikling. 
 
5. Spørg andre uden for jeres team/afdeling  
Det kan nogle gange være lidt af en blindgyde, at få øje på de faktorer, der er afgørende for dels at den pas-
siv-aggressive adfærd opstår og dels, hvordan I som arbejdsfællesskab får besluttet og implementeret afta-
ler, der kan bidrage til, at I undgår de passiv-aggressiv situationer, der er ødelæggende for arbejdsmiljøet.  
 
Det kan også nogle gange være en udfordring for fællesskabet at se de samme fremskridt på samme tids-
punkt. Det kan derfor være en god idé, at inddrage en eller flere uden for jeres team/afdeling, som I har tillid 
til, og som kan være sparringspartnere, der giver feedback på, hvordan I klarer det, og om I gør fremskridt 
eller det bare bliver noget, som I taler om  
 
Konklusion 
At ændre og dermed begrænse den passive-aggressive adfærd i et team eller en afdeling er udfordrende, da 
det forudsætter, at medlemmerne af gruppen individuelt er indstillet på at arbejde med de uoverensstem-
melser, der kan opstå mellem det indre jeg (det vi tænker) og vores udadvendte handlinger (det som andre 
ser og hører).  
 
Gevinsten for det psykologiske arbejdsmiljø er imidlertid stor når det lykkes for gruppens medlemmer i flere 
og flere situationer at forene sine tanker med sine handlinger.  
 
Når det lykkes er resultatet, at I får opbygget stærke tillidsbånd mellem jer. Tillidsbånd, der kan bære, at I 
også kan være konstruktivt uenige i nogle situationer. For den enkelte vil gevinsten være mere selvværd og 
selvtillid og det vil i sig selv oftest medføre en smittende positiv adfærd og større arbejdsglæde. 
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