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Disposition

• Baggrund for bogen.

• Hvad er det for en bog?

• Roller i spil (1) – en samtaleanalyse

• En kommunikationsmodel

• Roller i spil (2) – nok en samtaleanalyse

• Oversigt over seks roller i samtaler med borgerne

• Den kommunikative balancegang 



Baggrund for bogen

Uden sag ingen relation + uden relation ingen sag 

=>

Borgersamtalen er en vigtig del af sagbehandlingen



Praksiseksempler –
en rejse i tid og bevillingsområder
• Fra borgersamtaler – situationsspil – fra praksisbeskrivelser – fra vores 

utallige drøftelser på kurser fra  august 2002 – juli 2019

• Afspejler kravene til sagsbehandlingen (og dermed mødet og 
samtalerne med borgerne) gennem tiderne

• Viser at mødet og samtalerne er den samme kommunikative 
balancegang i alle myndighedsområder



Mona: Nu er det sådan, at vi jo ikke giver en stol, fordi man mangler noget at sidde godt i. Så kunne I 
jo anskaffe en spisestuestol med armlæn, så det var nemmere for Benny at rejse sig op. [Peger 
over på en stol ved spisebordet]

Pia: Nu går vi her og klarer os selv, og når man så endelig beder om noget, så kan man ikke få det. 
Min mand har svært ved at sidde ned, og han er ved at blive undersøgt for noget med sine 
lymfekirtler. [Taler højt og peger direkte på Mona]

Benny: Jeg kan ikke så godt sidde, for der er noget, der trykker her i maven. Det er jeg blevet scannet 
for. Og jeg frygter det værste, at det er kræften, der nu har bredt sig til maven. [Ser på Mona 
med tårer i øjnene og en grådkvalt stemme]

Pia: Vi får besked om, hvad det er på mandag, men de har sagt, at det godt kan være kræft i 
lymfen. Hvad vil du så gøre, hvis han ikke kan sidde godt? [Ser direkte på Mona]

Mona: Hvis der er problemer med at sidde, kunne en pude være en mulighed. Men for at få en stol, 
skal man have brug for, at den kan bremse, eller den skal have en anden form for speciel 
indretning. Benny kan jo bruge en almindelig kontorstol. Og det anser vi for at være noget, man 
selv skal anskaffe sig, for det er ikke et hjælpemiddel, men almindeligt indbo. Jeg beklager, at 
det ikke er muligt, men jeg skal jo rette mig efter lovgivningen. [Trækker på skuldrene]

Pia: Det er for galt, at man ikke kan få hjælp, når man endelig beder om det, specielt lige nu hvor vi 
har det så svært. [slår ud med begge arme]

Mona: Hvis I er utilfredse med afgørelsen, så har I ret til at klage over den. [Ser fra Benny til Pia]



DOMMER

Mona: Nu er det sådan, at vi jo ikke giver en stol, fordi man mangler noget at sidde godt i. Så kunne I 
jo anskaffe en spisestuestol med armlæn, så det var nemmere for Benny at rejse sig op. [Peger 
over på en stol ved spisebordet]

Pia: Nu går vi her og klarer os selv, og når man så endelig beder om noget, så kan man ikke få det. 
Min mand har svært ved at sidde ned, og han er ved at blive undersøgt for noget med sine 
lymfekirtler. [Taler højt og peger direkte på Mona]

Benny: Jeg kan ikke så godt sidde, for der er noget, der trykker her i maven. Det er jeg blevet scannet 
for. Og jeg frygter det værste, at det er kræften, der nu har bredt sig til maven. [Ser på Mona 
med tårer i øjnene og en grådkvalt stemme]

Pia: Vi får besked om, hvad det er på mandag, men de har sagt, at det godt kan være kræft i lymfen. 
Hvad vil du så gøre, hvis han ikke kan sidde godt? [Ser direkte på Mona]

Mona: Hvis der er problemer med at sidde, kunne en pude være en mulighed. Men for at få en stol, 
skal man have brug for, at den kan bremse, eller den skal have en anden form for speciel 
indretning. Benny kan jo bruge en almindelig kontorstol. Og det anser vi for at være noget, man
selv skal anskaffe sig, for det er ikke et hjælpemiddel, men almindeligt indbo. Jeg beklager, at 
det ikke er muligt, men jeg skal jo rette mig efter lovgivningen. [Trækker på skuldrene]

Pia: Det er for galt, at man ikke kan få hjælp, når man endelig beder om det, specielt lige nu hvor vi 
har det så svært. [slår ud med begge arme]

Mona: Hvis I er utilfredse med afgørelsen, så har I ret til at klage over den. [Ser fra Benny til Pia]



Modtager af afgørelsen

Mona: Nu er det sådan, at vi jo ikke giver en stol, fordi man mangler noget at sidde godt i. Så kunne I 
jo anskaffe en spisestuestol med armlæn, så det var nemmere for Benny at rejse sig op. [Peger 
over på en stol ved spisebordet]

Pia: Nu går vi her og klarer os selv, og når man så endelig beder om noget, så kan man ikke få det.
Min mand har svært ved at sidde ned, og han er ved at blive undersøgt for noget med sine 
lymfekirtler. [Taler højt og peger direkte på Mona]

Benny: Jeg kan ikke så godt sidde, for der er noget, der trykker her i maven. Det er jeg blevet scannet 
for. Og jeg frygter det værste, at det er kræften, der nu har bredt sig til maven. [Ser på Mona 
med tårer i øjnene og en grådkvalt stemme]

Pia: Vi får besked om, hvad det er på mandag, men de har sagt, at det godt kan være kræft i 
lymfen. Hvad vil du så gøre, hvis han ikke kan sidde godt? [Ser direkte på Mona]

Mona: Hvis der er problemer med at sidde, kunne en pude være en mulighed. Men for at få en stol, 
skal man have brug for, at den kan bremse, eller den skal have en anden form for speciel 
indretning. Benny kan jo bruge en almindelig kontorstol. Og det anser vi for at være noget, man
selv skal anskaffe sig, for det er ikke et hjælpemiddel, men almindeligt indbo. Jeg beklager, at 
det ikke er muligt, men jeg skal jo rette mig efter lovgivningen. [Trækker på skuldrene]

Pia: Det er for galt, at man ikke kan få hjælp, når man endelig beder om det, specielt lige nu hvor vi 
har det så svært. [slår ud med begge arme]

Mona: Hvis I er utilfredse med afgørelsen, så har I ret til at klage over den. [Ser fra Benny til Pia]



RÅDGIVER

Mona: Nu er det sådan, at vi jo ikke giver en stol, fordi man mangler noget at sidde godt i. Så kunne I jo 
anskaffe en spisestuestol med armlæn, så det var nemmere for Benny at rejse sig op. [Peger 
over på en stol ved spisebordet]

Pia: Nu går vi her og klarer os selv, og når man så endelig beder om noget, så kan man ikke få det. 
Min mand har svært ved at sidde ned, og han er ved at blive undersøgt for noget med sine 
lymfekirtler. [Taler højt og peger direkte på Mona]

Benny: Jeg kan ikke så godt sidde, for der er noget, der trykker her i maven. Det er jeg blevet scannet 
for. Og jeg frygter det værste, at det er kræften, der nu har bredt sig til maven. [Ser på Mona 
med tårer i øjnene og en grådkvalt stemme]

Pia: Vi får besked om, hvad det er på mandag, men de har sagt, at det godt kan være kræft i lymfen. 
Hvad vil du så gøre, hvis han ikke kan sidde godt? [Ser direkte på Mona]

Mona: Hvis der er problemer med at sidde, kunne en pude være en mulighed. Men for at få en stol, 
skal man have brug for, at den kan bremse, eller den skal have en anden form for speciel 
indretning. Benny kan jo bruge en almindelig kontorstol. Og det anser vi for at være noget, man 
selv skal anskaffe sig, for det er ikke et hjælpemiddel, men almindeligt indbo. Jeg beklager, at 
det ikke er muligt, men jeg skal jo rette mig efter lovgivningen. [Trækker på skuldrene]

Pia: Det er for galt, at man ikke kan få hjælp, når man endelig beder om det, specielt lige nu hvor vi 
har det så svært. [slår ud med begge arme]

Mona: Hvis I er utilfredse med afgørelsen, så har I ret til at klage over den. [Ser fra Benny til Pia]



Borgerne taler om siddeproblemet, som myndighedspersonen skal tage sig af

Mona: Nu er det sådan, at vi jo ikke giver en stol, fordi man mangler noget at sidde godt i. Så kunne I 
jo anskaffe en spisestuestol med armlæn, så det var nemmere for Benny at rejse sig op. [Peger 
over på en stol ved spisebordet]

Pia: Nu går vi her og klarer os selv, og når man så endelig beder om noget, så kan man ikke få det. 
Min mand har svært ved at sidde ned, og han er ved at blive undersøgt for noget med sine 
lymfekirtler. [Taler højt og peger direkte på Mona]

Benny: Jeg kan ikke så godt sidde, for der er noget, der trykker her i maven. Det er jeg blevet scannet 
for. Og jeg frygter det værste, at det er kræften, der nu har bredt sig til maven. [Ser på Mona 
med tårer i øjnene og en grådkvalt stemme]

Pia: Vi får besked om, hvad det er på mandag, men de har sagt, at det godt kan være kræft i 
lymfen. Hvad vil du så gøre, hvis han ikke kan sidde godt? [Ser direkte på Mona]

Mona: Hvis der er problemer med at sidde, kunne en pude være en mulighed. Men for at få en stol, 
skal man have brug for, at den kan bremse, eller den skal have en anden form for speciel 
indretning. Benny kan jo bruge en almindelig kontorstol. Og det anser vi for at være noget, 
man selv skal anskaffe sig, for det er ikke et hjælpemiddel, men almindeligt indbo. Jeg 
beklager, at det ikke er muligt, men jeg skal jo rette mig efter lovgivningen. [Trækker på 
skuldrene]

Pia: Det er for galt, at man ikke kan få hjælp, når man endelig beder om det, specielt lige nu hvor vi 
har det så svært. [slår ud med begge arme]

Mona: Hvis I er utilfredse med afgørelsen, så har I ret til at klage over den. [Ser fra Benny til Pia]



Borgerne taler også om ‘det svære’ (frygt for at kræften har spredt sig)

Mona: Nu er det sådan, at vi jo ikke giver en stol, fordi man mangler noget at sidde godt i. Så kunne I jo 
anskaffe en spisestuestol med armlæn, så det var nemmere for Benny at rejse sig op. [Peger 
over på en stol ved spisebordet]

Pia: Nu går vi her og klarer os selv, og når man så endelig beder om noget, så kan man ikke få det. 
Min mand har svært ved at sidde ned, og han er ved at blive undersøgt for noget med sine 
lymfekirtler. [Taler højt og peger direkte på Mona]

Benny: Jeg kan ikke så godt sidde, for der er noget, der trykker her i maven. Det er jeg blevet scannet 
for. Og jeg frygter det værste, at det er kræften, der nu har bredt sig til maven. [Ser på Mona 
med tårer i øjnene og en grådkvalt stemme]

Pia: Vi får besked om, hvad det er på mandag, men de har sagt, at det godt kan være kræft i lymfen.
Hvad vil du så gøre, hvis han ikke kan sidde godt? [Ser direkte på Mona]

Mona: Hvis der er problemer med at sidde, kunne en pude være en mulighed. Men for at få en stol, 
skal man have brug for, at den kan bremse, eller den skal have en anden form for speciel 
indretning. Benny kan jo bruge en almindelig kontorstol. Og det anser vi for at være noget, man 
selv skal anskaffe sig, for det er ikke et hjælpemiddel, men almindeligt indbo. Jeg beklager, at 
det ikke er muligt, men jeg skal jo rette mig efter lovgivningen. [Trækker på skuldrene]

Pia: Det er for galt, at man ikke kan få hjælp, når man endelig beder om det, specielt lige nu hvor vi 
har det så svært. [slår ud med begge arme]

Mona: Hvis I er utilfredse med afgørelsen, så har I ret til at klage over den. [Ser fra Benny til Pia]



Mona: Nu er det sådan, at vi jo ikke giver en stol, fordi man mangler noget at sidde godt i. Så kunne I jo
anskaffe en spisestuestol med armlæn, så det var nemmere for Benny at rejse sig op. [Peger 
over på en stol ved spisebordet]

Pia: Nu går vi her og klarer os selv, og når man så endelig beder om noget, så kan man ikke få det.
Min mand har svært ved at sidde ned, og han er ved at blive undersøgt for noget med sine 
lymfekirtler. [Taler højt og peger direkte på Mona]

Benny: Jeg kan ikke så godt sidde, for der er noget, der trykker her i maven. Det er jeg blevet scannet 
for. Og jeg frygter det værste, at det er kræften, der nu har bredt sig til maven. [Ser på Mona 
med tårer i øjnene og en grådkvalt stemme]

Pia: Vi får besked om, hvad det er på mandag, men de har sagt, at det godt kan være kræft i lymfen. 
Hvad vil du så gøre, hvis han ikke kan sidde godt? [Ser direkte på Mona]

Mona: Hvis der er problemer med at sidde, kunne en pude være en mulighed. Men for at få en stol, 
skal man have brug for, at den kan bremse, eller den skal have en anden form for speciel 
indretning. Benny kan jo bruge en almindelig kontorstol. Og det anser vi for at være noget, man
selv skal anskaffe sig, for det er ikke et hjælpemiddel, men almindeligt indbo. Jeg beklager, at 
det ikke er muligt, men jeg skal jo rette mig efter lovgivningen. [Trækker på skuldrene]

Pia: Det er for galt, at man ikke kan få hjælp, når man endelig beder om det, specielt lige nu hvor vi 
har det så svært. [slår ud med begge arme]

Mona: Hvis I er utilfredse med afgørelsen, så har I ret til at klage over den. [Ser fra Benny til Pia]





På indholdssiden:

• Mona er Dommer og Rådgiver i samme ytringer

• Pia (og Bo) er utilfreds med Dommerens afgørelse. 

• De forholder sig ikke til Rådgiveren

• De taler om Bos (forværrede?) sidde-problemet, og at det er Monas ansvar. 

• Mona forholder sig ikke til det som Undersøger, og begrunder ikke, hvorfor det ikke har noget med kræften 
at gøre.

• De udtrykker frygt og vrede. Mona forholder sig ikke til det som Fødselshjælper.

På forholdssiden:

• Mona bruger distanceret sprogbrug (vi, man, anskaffe, hjælpemiddel, almindeligt indbo, lovgivningen)

• Mona omtaler sidde-problemet og utilfredsheden som hypotetisk (hvis), selv om Bo og Pia siger Bo har 
problemet

• Mona tager sit perspektiv for givet (bruger ‘jo’ fire gange) og spørger ikke ind til borgernes.

• Borgerne appelerer til Undersøgeren og Fødselshjælperen, Mona svarer fra Rådgiveren og Dommeren.

Perspektivforskelle både på indholds- og forholdssiden





”Du er den flinkeste dumme kælling, 
jeg har mødt”



Maren: Altså, jeg skriver det ned, du siger.

Bengt: Det må du SANDELIG også gerne. Jeg er utilfreds med, at jeg ikke kan få nye hjul på min kørestol, den 
bruger jeg jo hver dag, og de gamle er slidt op og er gået i stykker.

Maren: Og at du ønsker at klage over afgørelsen, ikke også?

Bengt: Ja, jeg bliver nødt til at snakke med Myrna igen. Hun har ikke ringet tilbage som aftalt, og hun har åbenbart ikke 
forstået, hvad det betyder ikke at kunne mødes med sine venner, når man har lyst, bare fordi de hjul er gået i 
stykker?

Maren: Nej, men ved du hvad, nu giver jeg hende den besked, du har givet mig, ikke også, og hvad er det dit 
telefonnummer er? [skriver nummeret op]. Nu har jeg givet hende beskeden, og så må vi håbe, hun ringer 
tilbage. 

Bengt: Det er ikke nok at håbe, lille du. Du skal garantere mig, at hun ringer, og det kan kun gå for langsomt.

Maren: Det skriver jeg på også, at du ikke er så glad for, at du ikke har hørt fra hende endnu. Beskeden er givet videre 
nu. 

Bengt: Jeg regner med hun ringer senere i dag. I morgen er jeg ikke hjemme, der er jeg til min søsters fødselsdag. Det 
må du også gerne skrive, så jeg er sikker på, hun forstår, hvor vigtigt det her er for mig.

Maren: Ja det har jeg allerede gjort, mens vi taler sammen. 

Bengt: Kan DU huske alt det her, når jeg lægger røret på?

Maren: Nej, det er derfor jeg kan gøre det, mens vi snakker sammen. 

Bengt: Okay, ha’ en god dag. 

Maren: Jo, tak i lige måde, tak, hej.



Maren: Altså, jeg skriver det ned, du siger.

Bengt: Det må du SANDELIG også gerne. Jeg er utilfreds med, at jeg ikke kan få nye hjul på min kørestol, den 
bruger jeg jo hver dag, og de gamle er slidt op og er gået i stykker.

Maren: Og at du ønsker at klage over afgørelsen, ikke også?

Bengt: Ja, jeg bliver nødt til at snakke med Myrna igen. Hun har ikke ringet tilbage som aftalt, og hun har åbenbart ikke 
forstået, hvad det betyder ikke at kunne mødes med sine venner, når man har lyst, bare fordi de hjul er gået i 
stykker?

Maren: Nej, men ved du hvad, nu giver jeg hende den besked, du har givet mig, ikke også, og hvad er det dit 
telefonnummer er? [skriver nummeret op]. Nu har jeg givet hende beskeden, og så må vi håbe, hun ringer 
tilbage. 

Bengt: Det er ikke nok at håbe, lille du. Du skal garantere mig, at hun ringer, og det kan kun gå for langsomt.

Maren: Det skriver jeg på også, at du ikke er så glad for, at du ikke har hørt fra hende endnu. Beskeden er givet videre 
nu. 

Bengt: Jeg regner med hun ringer senere i dag. I morgen er jeg ikke hjemme, der er jeg til min søsters fødselsdag. Det 
må du også gerne skrive, så jeg er sikker på, hun forstår, hvor vigtigt det her er for mig.

Maren: Ja, det har jeg allerede gjort, mens vi taler sammen. 

Bengt: Kan DU huske alt det her, når jeg lægger røret på?

Maren: Nej, det er derfor jeg kan gøre det, mens vi snakker sammen. 

Bengt: Okay, ha’ en god dag. 

Maren: Jo, tak i lige måde, tak, hej.



Maren: Altså, jeg skriver det ned, du siger.

Bengt: Det må du SANDELIG også gerne. Jeg er utilfreds med, at jeg ikke kan få nye hjul på min kørestol, den 
bruger jeg jo hver dag, og de gamle er slidt op og er gået i stykker.

Maren: Og at du ønsker at klage over afgørelsen, ikke også?

Bengt: Ja, jeg bliver nødt til at snakke med Myrna igen. Hun har ikke ringet tilbage som aftalt, og hun har åbenbart ikke 
forstået, hvad det betyder ikke at kunne mødes med sine venner, når man har lyst, bare fordi de hjul er gået i 
stykker?

Maren: Nej, men ved du hvad, nu giver jeg hende den besked, du har givet mig, ikke også, og hvad er det dit 
telefonnummer er? [skriver nummeret op]. Nu har jeg givet hende beskeden, og så må vi håbe, hun ringer 
tilbage.

Bengt: Det er ikke nok at håbe, lille du. Du skal garantere mig, at hun ringer, og det kan kun gå for langsomt.

Maren: Det skriver jeg på også, at du ikke er så glad for, at du ikke har hørt fra hende endnu. Beskeden er givet videre 
nu.

Bengt: Jeg regner med hun ringer senere i dag. I morgen er jeg ikke hjemme, der er jeg til min søsters fødselsdag. Det 
må du også gerne skrive, så jeg er sikker på, hun forstår, hvor vigtigt det her er for mig.

Maren: Ja, det har jeg allerede gjort, mens vi taler sammen. 

Bengt: Kan DU huske alt det her, når jeg lægger røret på?

Maren: Nej, det er derfor jeg kan gøre det, mens vi snakker sammen. 

Bengt: Okay, ha’ en god dag. 

Maren: Jo, tak i lige måde, tak, hej.



Maren: Altså, jeg skriver det ned, du siger.

Bengt: Det må du SANDELIG også gerne. Jeg er utilfreds med, at jeg ikke kan få nye hjul på min kørestol, den 
bruger jeg jo hver dag, og de gamle er slidt op og er gået i stykker.

Maren: Og at du ønsker at klage over afgørelsen, ikke også?

Bengt: Ja, jeg bliver nødt til at snakke med Myrna igen. Hun har ikke ringet tilbage som aftalt, og hun har åbenbart ikke 
forstået, hvad det betyder ikke at kunne mødes med sine venner, når man har lyst, bare fordi de hjul er gået i 
stykker?

Maren: Nej, men ved du hvad, nu giver jeg hende den besked, du har givet mig, ikke også, og hvad er det dit 
telefonnummer er? [skriver nummeret op]. Nu har jeg givet hende beskeden, og så må vi håbe, hun ringer 
tilbage.

Bengt: Det er ikke nok at håbe, lille du. Du skal garantere mig, at hun ringer, og det kan kun gå for langsomt.

Maren: Det skriver jeg på også, at du ikke er så glad for, at du ikke har hørt fra hende endnu. Beskeden er givet videre 
nu.

Bengt: Jeg regner med hun ringer senere i dag. I morgen er jeg ikke hjemme, der er jeg til min søsters fødselsdag. Det 
må du også gerne skrive, så jeg er sikker på, hun forstår, hvor vigtigt det her er for mig.

Maren: Ja, det har jeg allerede gjort, mens vi taler sammen. 

Bengt: Kan DU huske alt det her, når jeg lægger røret på?

Maren: Nej, det er derfor jeg kan gøre det, mens vi snakker sammen. 

Bengt: Okay, ha’ en god dag. 

Maren: Jo, tak i lige måde, tak, hej.



Maren som Mødeleder:

• metakommunikerer – taler om samtalen

• er konkret: jeg (Maren), du (Bengt), hun (Myrna)

• spørger ind til hans formål 

• tydeliggør, at hun hører og forstår Bengt ved at sige, at hun skriver ned, og at 
hun nu har gjort det – skriver også ”du ikke er så glad for” ned. 

• og ved at bekræfte: ja, nej

• forbliver i ‘meta’ (bevarer overblikket):
• roen i stemmen 

• fokuserer på sagen og undlader at reagere på vredesudbrud ved at udtrykke personlige 
følelser



Den kommunikative balancegang

• Løbende afvejning (faglig stillingtagen) til hvilken rolle, der bedst 
muligt faciliterer samtalen på det aktuelle tidspunkt i samtalen

• Konstant opmærksomhed på indholds- og forholdsperspektiv i 
forhold til formålet med det, der tales om lige nu

• Bevidste valg frem for ubevidste valg

• Gøre ”forhold” til ”indhold”

• Metakommunikation


