
Styring af
samtalen



Den faglige/faktuelle/fornuft skinne

Den følelsesmæssige skinne

- De 2 skinner skal balancere ellers 
vælter toget!

For transformerende og vedvarende positiv kunderelation, skal vi 

som leverandører kunne mestre både det faktuelle 

og det følelsesmæssige.

Relations toget balancerer på 2 skinner



De 2 skinner skal 

balancere for at 

styrke relationen!

Relationstoget balancerer på 2 skinner



M + A + I + S = success 
Match – Anerkend – Informer – Spørg

Så vil du styre samtalen og styrke relationen



98% følelser



Matching
Hvorfor?
• Psykologisk fællesskab.
• Ligeværdig stemning (respekt og tryghed).
• Kommunikerer på samme “frekvens”.

Hvad får du ud af det? 
• Forståelse og respekt – tættere relation
• Lydhørhed

Hvad får den anden? 
• Føler sig hørt, forstået og respekteret
• Føler sig tryg til at være ærlig – bliver mere 
imødekommende
• Alle får en bedre oplevelse

Hvordan?
• Anvend samme ord, kropssprog, stemmeføring
• Toneleje, hastighed, humør, kraft
• Altså, måden du siger tingene på!



Øvelse: Læg mærke til adfærden hos dem du taler med og
forsøg at matche med
Toneleje, hastighed, humør, power, ordvalg og
kropssprog.

Lær dine egne fine nuance at kende.



Hvorfor?
• Den anden føler sig forstået og hørt
• Den anden bliver mere medgørlig
• Stemningen bliver bedre i samtalen
• God stemning = Større chance for en både god, 

effektiv og succesfuld samtale

Hvordan? – brug din medfødte empati
• ”det kan jeg godt forstå!”
• ”det er også vigtigt at xxxxx”
• ”det kan jeg godt følge dig i”
• ”det lyder ikke godt!” 
• UDEN ”men”, ”på den anden side” og lign. bagefter!! 

– ordet “alligevel” virker godt.

Anerkendelser er udsagn, der giver den anden oplevelsen af 
at blive hørt og forstået. 
Anerkendelse er IKKE det samme som at være ENIG!

Anerkendelse



• Hvorfor?
• Skaber balance og ligevægt i dialogen
• Kunden undgår at føle sig udfrittet

• Hvordan?
• Besvar den andens spørgsmål
• Fortæl noget for at lægge op til dit næste spørgsmål
• Kommentér på noget, den anden har sagt
• Understøt din anerkendelse

Det svar, du giver. Information du giver den anden.
Argumentationen du giver – med andre ord: 
Det du gerne vil sige og tale om!

Information



Hvorfor?
• For at sikre

• styring af dialogen
• den andens opmærksomhed
• at få den andens tanker hen på det, du gerne 

vil tale om
• delaccept eller accept
• den gode stemning, hvor den anden oplever, 

at du er interesseret i, hvad han mener og
tænker

Hvordan?
• Efter M + A + I afslutter du med et spørgsmål (S)
• Åbne spørgsmål = behovsafdække, skabe

relationer og holde dialogen kørende
• Lukkede spørgsmål = delaccept, accept og lukke

ordren – PAS På timingen

Uden det afsluttende spørgsmål MISTER du styring 
– du overlader roret til den anden!

Spørgsmål



MAIS eksempler

”Godt, du ringer til os!” (A), ”jeg vil gerne hjælpe dig, så godt jeg kan” (I) ”hvilke 
produkter savner du.?” (S)
______________________________________________________________________

”Jeg forstår godt, at det er frustrerende, når…(A). Lige præcis dette produkt er i 
restordre og vi forventer at modtage dem inden for 10 dage. Vi har allerede en del 
forudbestillinger på dem (I), skal jeg hjælpe dig med en forudbestilling…?(S)
_______________________________________________________________________

”Det er godt, du ringer herind (A). Det er ærligt at du stadig mangler din vare. For 
at hjælpe dig bedst muligt, har jeg brug for at stille dig nogle spørgsmål” (I), ”er du 
klar til dette? (S)

Gældende for alle eksempler er at matching (M), er måden du siger det på;
ordlyd, ordvalg, tempo, volumen, kropssprog, mimik. Altså din væremåde.



Øvelse:
Udform svar
på disse, ud
fra MAIS.

”Nu må du simpelthen tage dig sammen, man skulle tro du lige var startet i nyt
job…”

”Det giver jo ingen mening, hvorfor kan i ikke levere, når jeg kan se der stadig er 
3 på lager I webshoppen? 

”Det plejer vi da at kunne få hurtigt, hvorfor tager det så lang tid hos dig? 

”Jeg har ikke betalt regningen, fordi min kat er løbet hjemmefra og jeg har rendt
ude og ledt efter ham, det er den 4 kat der er løbet væk, jeg ved virkelig ikke
hvad jeg skal gøre for at få dem hjem igen, tror du de er kørt over?


