
1 Vi skal jo også spare penge

Med denne indvending kan du altid komme udenom en aktiv indsats !!!

2 Du vil aldrig kunne sælge den ide

Denne er god, hvis du selv vil undgå at komme i klemme.

3 Lad os tænke lidt mere over det

Man kan godt afvise ideer med en fornuftig begrundelse..

4 Jeg ved, at det ikke kan lade sig gøre

Når du er så presset, at du må sætte trumf på..

5 Vi er for små/store til det

Vælg den størrelse som bedst passer til situationen..

Supergode idedræber argumenter :

24 sikre argumenter lederen kan bruge til at dræbe ethvert initiativ.
Jeg har selv haft sådan en leder, og ved at argumenterne virker fortrinligt.

Rent praktisk bruger jeg det som et opslagsværk over hvad der ikke må siges.
Klip dem ud og undgå helst at bruge dem ;0)



6 Det har vi prøvet

Hvis du samtidig vil tage begejstringen fra dem, så prøv denne her..

7 Det bliver for dyrt

Udgår du for argumenter, er denne her altid god..

8 Det er ikke det rette tidspunkt til denne diskussion

Sikker hver gang…

9 Det vil betyde mere arbejde

En indvending som alle kan forstå…

10 Sådan har vi altid gjort, så hvorfor skal det nu laves om

Selv om dette er den ældste kendte indvending, virker den som ny hver gang…

11 Du forstår ikke helt problemet

Hvis den ikke virker første gang, skal du bare gentage den…



12 Lad os tage det op senere

For dem der holder af de "bløde" afvisninger…

13 I vores branche er det anderledes

Desværre bruger alle andre brancher også denne…

14 Lad nogle andre forsøge det først

Denne afvisning er genial ved både at acceptere ideer og afvise dem…

15 Det passer ikke ind i vores langsigtede planer

Brug denne på dage hvor du ikke gider at diskutere med dem..

16 Snak med Hans om det - det er ikke mit område

Her er en hurtig og effektiv parade…

17 Det går ikke - Det er imod vores politik

Så er der ikke mere at snakke om…



18 Det har vi ikke tid til

Der kan ikke tænkes et tilfælde, hvor denne her ikke virker…

19 Det lyder fint nok i teorien - Men hvad med praksis ?

Virkningen bliver ekstra god, hvis den fremsættes i en overbærende tone…

20 Vi har ikke den arbejdskraft som skal til

Denne her er altid rigtig…

21 Vi er ikke modne til dette endnu

(Og vi bliver det nok aldrig)…

22 Det er for sent at komme med ændringer nu

Pas på med at du ikke virker for irriteret, når du siger det…

23 Vi har overskredet budgettet

Hvis du ikke kan finde på andet…



24 Det fungerer ikke i praksis

Brug denne her som den sidste udvej…


