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Hver 12. danske lønmodtager er
udsat for mobning. Og hver 6. leder
erkender, at der foregår mobning på
arbejdspladsen.

Og det foregår lige så stille, for mob-
ning er ofte tabubelagt. Måske aner man,
at det findes, måske ser man det – og
måske gør man ikke noget ved det. 

Men mobning er et problem, som skal
frem i lyset. 

Socialt Udviklingscenter SUS har i
flere år arbejdet med blandt andet
metodeudvikling, erfaringsudveksling og
netværksorganisering for at få stoppet
mobning på arbejdspladsen.

Vores erfaringer er
• at mennesker bliver syge af mobning –

og at vidner til mobning ofte får de
samme symptomer som de mobbe-
ramte: søvnbesvær, lavt selvværd,
stress, hjertebanken mv.

• at mobning indvirker på arbejdsmiljø-
et og trivslen på hele arbejdspladsen. 

Heldigvis er erfaringerne også, at der er
meget, vi kan gøre for at forebygge og
imødegå mobning på arbejdspladserne.
Det vigtigste lyder så enkelt: Tal om det.

Vi skal ikke blive syge af at arbejde i et
betændt arbejdsmiljø, der er opfyldt af
sladder, chikane og vedvarende psykiske
overgreb. Men vi bliver det, hvis der ikke
bliver grebet ind.

Mange arbejdspladser tager mobning
alvorligt og arbejder med at forebygge, at
det sker. Men oftest først, når problemet
står i lys lue, fordi en eller flere medarbej-
dere giver udtryk for de alvorlige proble-
mer, mobningen har skabt for dem. I
form af sygdom og sygefravær – og for
nogle, at de helt må forlade arbejdsplad-
sen. De er blevet knækket, de tror ikke
længere på sig selv. Eller de har affundet
sig med situationen og har ikke turdet
involvere andre – af frygt for ikke at blive
taget alvorligt.

For mobning på arbejdspladsen er i
høj grad tabu. 

Man er måske ikke „sej“, hvis man bli-
ver ramt af den rå tone blandt kollegerne
– eller måske fagligt udygtig, hvis en
smule „dril“ kan fjerne fodfæstet.

Disse og andre tabuer skal vi af med,
for de er med til at opretholde et dårligt
arbejdsmiljø. 

Arbejdspladser, der arbejder målrettet
og seriøst med mobning, taler om en
langt bedre arbejdsplads – som helhed. Er
der mulighed for, at mobning kan opstå
på arbejdspladsen, så er det i sig selv
grund nok til at sætte mobning på som
punkt på „to do“-listen. 

Ifølge Ståle Einarsen, cand.psych. og
anerkendt norsk ekspert i mobning, er
mobning en form for epidemi. En stille
og usynlig epidemi, der dog kan ødelæg-

ge arbejdsmiljøet på arbejdspladser, hvis
ingen griber ind over for den.

Mobning skal stoppes – og erfaringer-
ne viser, det kan lade sig gøre.

I de fire år, vi har haft „Nedsæt syge-
fraværet – STOP mobning på arbejds-
pladser“ på dagsordenen i Socialt Ud-
viklingscenter SUS, har vi oplevet mange
gode eksempler på hvordan. Vidt forskel-
lige arbejdspladser med lige så forskellige
mobbehistorier kan i dag fortælle om,
hvordan det kan lade sig gøre at gøre
noget ved det.

Blandt andet ved at tale åbent om
mobning og årsagerne til mobning. Ikke
generelt, ikke ude i verden, men lige præ-
cis på DIN arbejdsplads, i DIN medar-
bejdergruppe og over for netop DEN
person – eller måske DIN person?

Vi skal lære af erfaringerne, vi skal
udvikle stadig nye måder at håndtere
mobning på, og vi skal fortælle vidt og
bredt om, hvad der virker og hvordan.

Så gør mobbehistorien til et overstået
kapitel på din arbejdsplads. 

Dorthe Perlt
Chefkonsulent 
Socialt Udviklingscenter 
SUS

Mobning – udsat for åbenhed 

Mobbemagasinet |  Nr. 4, november 2007
Udgiver: Projekt „Nedsæt sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser“. Sekretariat: Socialt Udviklingscenter SUS, Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K
Tlf. 3393 4450, fax 3393 5450, E-mail: sus@sus.dk, www.sus.dk, www.stopmobning.dk. Redaktion: Dorthe Perlt og Hanne Juul Nielsen. 
Grafisk tilrettelæggelse og illustrationer: Christian Schmidt og Zanna Lyck. Tryk: Prinfovejle. ISSN: 1901-7642. Oplag: 7.000 ex. Publikationen kan bestilles hos SUS

Mobbemagasinet nr. 4  |  November 2007



Mobbemagasinet nr. 4  |  November 2007

4

Mobning skal 
Ståle
Einarsen
Ståle Einarsen er født i Stord i

Norge i 1963. Han er uddannet

cand.psych. ved Universitetet i

Bergen, 1991. Derefter projekt-

forsker ved Forskningscenter for

arbeidsmiljø, helse og sikkerhet

(FAHS) ved Universitetet i Bergen. 

Fra 1992 til 1996 var han ph.d.-

studerende ved Sektion for arbejds-

og organisationspsykologi, Institut

for Samfundspsykologi i Bergen.

Han fik sin ph.d. i 1996 på en

afhandling om mobning i arbejds-

livet. Er nu professor i arbejds- og

organisationspsykologi samme sted

og forskningsleder for Bergen

Bullying Research Group.

Har udgivet en lang række artik-

ler og fagbøger med fokus på det

psykiske arbejdsmiljø, herunder

mobning.

Interesse-/specialområder

• Seksuel chikane i arbejdslivet

• Mobning i arbejdslivet 

• Ledelse og arbejdsmiljø

• Kreativitet og innovation i

arbejdslivet.

Mobning er en af de usynlige

lidelser på arbejdspladsen. 

Men en lidelse, der over tid 

ændrer sig til en epidemi, 

hvis den ikke kommer under

behandling, siger en af de 

førende forskere i mobning, 

Ståle Einarsen, Universitetet i

Bergen. Ståle Einarsen er en 

af hovedoplægsholderne på 

konferencen „STOP mobning 

på arbejdspladsen“ den 

27. november.



Hvorfor opstår mobning på nogle
arbejdspladser og ikke på andre, selvom
vilkårene tilsyneladende er ens?

– Ingen arbejdsplads er immun over
for mobning. Mobning kan optræde på
alle arbejdspladser – og gør det på et tids-
punkt, hvis vilkårene er til stede, og ingen
gør noget ved det, understreger Ståle
Einarsen. 

Ståle Einarsen har siden 1990 forsket
intenst i arbejdsmiljø og er forfatter til en
lang række artikler og bøger om mobning
på arbejdspladser. 

Og en af hans forskningskonklusioner
er, at mobning ikke er forbeholdt de få
eller de særligt udvalgte. De, der mobber,
eller de, der udsættes for mobning, har
ikke særlige personlighedstræk, der på
forhånd kan defineres.

– Alle kan blive en mobber – også
selvom vi måske kalder det noget andet i
situationen. Det kan fx være ubehøvlet
optræden under påvirkning af stress eller
under en større omstillingsfase i en virk-
somhed. Forklaringen på mobning kan vi
ind imellem finde, andre gange er den
mere skjult. Derfor er det en stille epide-
mi, siger Ståle Einarsen.

Den enkeltes virkelighed
Mobning som fænomen optræder som en
del af den enkelte medarbejders virkelig-
hed. Både hos den, der bliver mobbet,
den, der mobber – og dem, der „bare“ ser
på, vidnerne til mobningen.

– De forskellige opfattelser af, hvad
mobning er, er med til at gøre det svært
at tale om. For det, der for den ene er
mobning, er for den anden blot en del af
omgangstonen på arbejdspladsen. Men
hvis bare en eneste af de ansatte føler sig

mobbet, så er det grund nok til at gøre
noget ved det, påpeger Ståle Einarsen.

Han understreger derfor, at det er
utroligt vigtigt at kigge på, hvorfor der
overhovedet opstår mobning: Er det en
tilfældighed? Er der en særlig grund? Er
der uklare roller på arbejdspladsen? Er
ledelsen utydelig?

På dagsordenen i fredstid 
Forebyggelse af et dårligt arbejdsmiljø –
herunder mobning – skal som på så
mange andre områder foregå i fredstid,
som Ståle Einarsen kalder det.

Altså i en periode af virksomhedens
eller organisationens liv, hvor der ikke er
problemer, hvor succeserne præger job-
bet, og hvor man har det godt med hin-
anden.

Netop da skal man aftale, hvordan
man vil forebygge, håndtere og bearbejde
den mobning, der måske ikke opstår lige
nu – men kan opstå, hvis nedtur afløser
succes, hvis der sker markante ændringer
i organisationen, og hvis kravene til med-
arbejderne ændres eller skærpes. Så skær-
pes tonen måske også. Det skal medar-
bejderne og arbejdsgiverne være bevidste
om.

Håndteringen
Arbejdspladsen bør sikre sig mod mob-
ning på flere måder og tale åbent om, at
mobning ikke accepteres.

Derigennem hjælper arbejdspladsen
den enkelte medarbejder, der ellers føler
sig alene om at få øje på eller opleve mob-
ningen.

Forberedelsen af en antimobbepolitik
tager afsæt i præcise forholdsregler:
• Beskrivelse af de procedurer, som sik-

kerhedsorganisationen skal opstille og
følge i forhold til både forebyggelse og
håndtering af mobning.

• Klar beskrivelse af, hvordan medarbej-
dere og ledelse melder ind, når de
oplever mobning.

• Beskrivelse af den sagsgang, der skal
følges for at komme mobningen til
livs: afdækning, håndtering, opfølg-
ning.

– Jeg vil understrege, at åbenheden og
kommunikationen i organisationen er et
væsentligt element for at forebygge mob-
ning. En klar udmelding om, at mobning
ikke tolereres, en involvering af både
ledelse og medarbejdere og en tydeliggø-
relse af, hvor der kan være problemer, der
kan føre til blandt andet mobning – så er
man godt på vej, pointerer Ståle
Einarsen. 

Seneste undersøgelse

Et brutalt arbeidsmiljø? En undersøkelse av

mobbing, konflikter og destruktiv ledelse i

norsk arbeidsliv. 

Bergen: Institutt for samfunnspsykologi,

Universitetet i Bergen 2007. ISBN 978-82-

91713-41-0. 83 s.

Af Ståle Einarsen, Målfrid Tangedal, Anders

Skogstad, Stig Berge Matthiesen, Merethe

Schanke Aasland, Morten Birkeland Nielsen,

Brita Bjørkelo, Lars Glasø og Lars Johan

Hauge.
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 forebygges i „fredstid“

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS
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Positive historier, 

der handler om 

samarbejde og 

fællesskab, er med 

til at give gode 

billeder af en kultur.



I begyndelsen af 2006 gik 30
arbejdspladser landet over i gang med en
række udviklingsprojekter, der havde til
formål at udvikle og afprøve metoder til
at forebygge eller håndtere mobning. I
den forgangne periode er en række for-
skellige tiltag og aktiviteter blevet gen-
nemført. Ikke overraskende er der ikke
kun én måde at forebygge og håndtere
mobning, men mange måder at gribe
indsatsen an på. Ingen af arbejdspladser-
ne er vendt tilbage med et: „Det kom der
ikke noget ud af“. Så en meget overord-
net konklusion er, at det at sætte fokus på
problemet og i øvrigt helt konkret arbej-
de for at øge trivslen på arbejdspladsen i
sig selv er med til at forebygge mobning.

Start med arbejdspladskulturen
At blive klar over de skjulte mekanismer i
arbejdspladskulturen kan være et godt
sted at begynde, når man skal i gang med
en indsats i forhold til mobning.

Udgangspunktet for de enkelte ar-
bejdspladser har været meget forskelligt.
Nogle steder var det psykiske arbejdsmil-
jø dårligt, og man oplevede situationer
med mobning. For disse arbejdspladser
handlede det om at finde ud af, hvordan
kulturen på arbejdspladsen kunne
ændres, så den ikke længere gav grobund
for mobning. 

Det socialpsykiatriske botilbud Nybro-
gård skriver i evalueringen af deres pro-
jekt: „At ændre en kultur er et omfatten-
de og komplekst arbejde. Projektet har
primært handlet om at få overblik over de
ukonstruktive og fastholdende processer
som blokerede for nytænkning og i visse
tilfælde gav mobning…“ På Nybrogård
har projektet særligt handlet om at skabe

bevidsthed om, at man som medarbejder
selv hver dag er med til at skabe det psy-
kiske arbejdsmiljø. Det har på denne
måde været et kulturudviklende og kul-
turændrende initiativ. Metoden har været
at sætte fokus på den enkelte medarbej-

ders kompetence til at håndtere konflik-
ter ved at lære om den synlige og usynli-
ge konflikttrappe, samt indføre nultole-
rance over for „skyllerumssladder“. På
den måde er det blevet alles ansvar at „gå
efter sagen og ikke personen“. Og det har
virket. Nybrogård er i dag en arbejds-
plads, hvor medarbejderne trives, det
tværgående samarbejde er styrket, og ikke
mindst er sygefraværet faldet drastisk:
„Projektet har gjort sygefraværet meget
bedre. Især klatdagene er næsten helt
væk. Hvis man trives på et sted, kan man
jo se, hvad det betyder for kollegerne,
hvis man bliver væk. Miljøet er blevet
godt, og man har ikke behov for at melde
sig syg.“ (Interview med mellemleder,
2007, i projektets evalueringrapport).

Nibe Skole skriver i deres evaluering:
„Et centralt punkt i målsætningen var at
opnå indsigt i de ubevidste mønstre og
kommunikationsformer i virksomheds-
kulturen … Fx arbejdede vi med bevidst-
gørelse af myter om hverdagen på sko-
len“. 

En virksomhedsmyte er en udbredt,
opdigtet eller gendigtet hverdagshistorie,
som i billedlig form viser hen til nogle
grundlæggende antagelser i organisatio-
nen … det er mytens funktion at danne
det fælles referencepunkt, som legitime-
rer vores handlinger og strukturerer vores

30 arbejdspladser har de sidste to år været i gang med at 

udvikle metoder til at forebygge og håndtere mobning på deres arbejdspladser. 

Projekterne er ved at slutte – hvad var de gode erfaringer? 
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Sådan undgår vi mobning!

Af Puk Draiby, konsulent, 

Socialt Udviklingscenter SUS

Forudsætningen
for at håndtere
konflikter på 
en positiv måde
er først og 
fremmest dialog.



tanker. Myten kommer således bag om
ryggen på os og lister sig ind i vores for-
hold til den virkelighed, vi tror, vi opfat-
ter.“ 

Men hvordan ændrer man de myter
eller gængse forestillinger, der er på en
arbejdsplads. 

En del arbejdspladser har gennem
improteater, kunst eller andre kropslige
eller visuelle udtryk arbejdet med at få
kulturen frem i lyset. Det har samtidig
været med til at skabe nye billeder af en
ny kultur. Nye fælles historier som fx: vi
tør spille improteater, eller vi tør grine ad
os selv. Positive historier og historier, der
handler om samarbejde og fællesskab, er
med til at give gode billeder af en kultur.

Kommunikation – nøglen til 
kulturændring?
Omdrejningspunktet for mange af de
deltagende arbejdspladser har været kom-
munikation. Det har handlet om at blive
bevidst om kommunikationsformer i
arbejdspladskulturen og om at tilegne sig
konkrete redskaber i forhold til at bruge
mere anerkendende og åbne kommuni-
kationsformer både i hverdagssnakken og
i forhold til de mere strukturerede samta-
ler, fx personalemøder. Hensigten var
blandt andet at komme bagtalelse og
sladder til livs, men også – og måske især
– at undgå mistolkninger og misforstå-
elser og skabe basis for en åben kommu-
nikation. Flere steder er der fx blevet
undervist i coaching. Medarbejderne
oplever, at det er et godt arbejdsredskab,
som åbner for nye erkendelser, ideer og
nye tankegange. Samtidig er det et
håndgribeligt redskab, som kan bruges i
hverdagen fx i teamsamarbejdet og på

personalemøder. – Og det har en betyd-
ning. Når der fx på personalemødet bli-
ver givet mulighed for, at alle kommer til
orde, og der bliver åbnet op for en mere
åben dialog, fortæller medarbejderne, at
de føler sig bedre tilpas. Det smitter af på
tonen mellem personalet, der er mindre
bagtalelse, og det er tilladt at gribe ind,
når man føler at grænsen for, hvad, der
må fortælles om andre, overtrædes.

Fritidsklubben Marievang satte i deres
projekt fokus på rummelighed, forskel-
lighed og kommunikation. Og opdagede,
at de var mere forskellige, end de troede,
og at de opfatter det, der bliver sagt, for-
skelligt.

Kommunikation og konfliktløsning
Om man er i stand til at forebygge mob-
ning, handler også om, hvordan arbejds-
pladsen generelt løser konflikter. For-
udsætningen for at håndtere konflikter
på en positiv måde er først og fremmest
dialog. Men også ærlighed, åbenhed og
respekt. En måde at forebygge konflikter
på er at have daglig fokus på, hvordan
man omgås og taler sammen på arbejds-
pladsen. 

Nogle af de deltagende arbejdspladser

havde en meget idyllisk forestilling om
deres arbejdsplads: Vi er meget ens, har
ingen konflikter, og alle trives. Men den
meget idylliserede forestilling betød også,
at det kunne være vanskeligt at være
anderledes, og at det var svært at løse
konflikter – for selvfølgelig var der kon-
flikter. 

Fritidsklubben Marievang skriver i
evalueringen af deres projekt: „Vi har
nået vores mål – det psykiske arbejdsmil-
jø er blevet endnu bedre. Dette bunder i,
at vi er blevet langt mere bevidste om os
selv og hinanden. Vi troede, vi vidste det
hele, da processen startede i begyndelsen
af 2006, men nu, hvor vi gør status, må
vi sande, at der var lidt at arbejde med
…vi troede, vi så det hele ens, men
virkeligheden var en anden.“

Forankring af de gode 
projekterfaringer
En projektperiode er oftest fyldt med
aktivitet og gejst og ikke mindst lysten til
at fortsætte ud af det spor, man har begi-
vet sig ud på. Men hvordan sikrer man, at
de gode erfaringer forankres, og der fort-
sat er en udvikling, når den travle hver-
dag melder sig?

Der er mange måder at forankre pro-
jekterfaringer på. En del arbejdspladser
har udviklet en antimobbepolitik, en
trivselspolitik eller på anden måde ned-
skrevet arbejdspladsens holdninger og
handlinger i forhold til at skabe trivsel og
undgå mobning. At få skrevet holdninger
og værdier ned er et godt signal over for
medarbejdere og ledere og en god måde
at videregive arbejdspladsens værdier til
nye medarbejdere på. Men en politik gør
det ikke i sig selv. Projektet skal forankres

At ændre en
kultur er en 
kompleks 
proces – og 
det tager tid
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i den konkrete praksis i hverdagen. Det
kan være i form af ændrede mødestruktu-
rer, der åbner op for, at alle får mulighed
for at komme til orde, ved at emner som
trivsel og konflikter kan tages op, og ved
at de lærte metoder bruges i praksis. Det
kan også være ved at lade mobning indgå
som en del af MUS- eller GRUS-samta-
ler, ved at gennemføre periodevise triv-
selsundersøgelser, som der vel og mærke
følges op på.

Mange arbejdspladser har samtidig
måttet sande, at det, de troede var et pro-
jekt, der kunne gennemføres og afsluttes
inden for en kort periode, i virkeligheden
blot var begyndelsen på en lang proces,
som endnu ikke er endt. At ændre en kul-
tur er en kompleks proces – og det tager
tid. 

Botilbuddet Nybrogård skriver i deres
evaluering: „Som virksomhed skal man
vide, at arbejdet med psykisk arbejdsmil-
jø er meget mere forpligtende end at vide
sig aktiv i en given projektperiode. At det
lønner sig økonomisk og personelt er
Nybrogård ingenlunde i tvivl om.“

Helt generelt kan det siges, at det kræ-
ver et stort engagement fra både ledelse
og medarbejdere at gennemføre foran-
dringer. Det er vigtigt, at alle føler ejer-
skab til processen og kan se relevansen af
de konkrete aktiviteter og metoder, der
sættes i spil. Ændring af vaner og opgør
med rutiner kræver stor deltagelse, og at
den enkelte har indflydelse på processen.
Ikke mindst er det vigtigt, at ledelsen
prioriterer både tid og penge til projektet.

Blev der mindre mobning?
Og hvad kan vi så lære af alle de gode
erfaringer? Blev der mindre mobning? 

En del af de projekter, der „målte“ fore-
komsten af mobningen før og efter pro-
jektet, har paradoksalt nok oplevet en
stigning i antallet af mobbesager. Betyder
det så, at hvis vi taler om mobning,
begynder medarbejderne at mobbe? 

Sandsynligvis ikke. Det handler snare-
re om, at flere vil fortælle om, at de ople-
ver mobning, når det bliver tilladt at tale
om det på arbejdspladsen. Det er da hel-
digvis også den konklusion, de pågælden-
de arbejdspladser er kommet frem til.

Autismecentret Storstrøm har i lighed
med andre arbejdspladser observeret 
en stigning i rapporterede tilfælde af
mobning. Forventningen før projektstart
var selvfølgelig det stik modsatte. På
Autismecentret oplever de nu, at toleran-
cen omkring mobning er ændret. Der
rapporteres om tilfælde, som ikke tidlige-
re var kommet frem, og der er en for-
ventning i personalegruppen om, at der
skal handles, hvis der opstår episoder
med mobning. Det er blevet mindre
tabubelagt at gøre opmærksom på mob-
ning. Den øgede opmærksomhed giver et

mere reelt billede af forekomsten af mob-
ning. For Autismecentret var et af succes-
kriterierne at reducere antallet af mobbe-
tilfælde – „hvis vi skulle have opstillet
succeskriterier i dag, ville vi have valgt at
se på det som succesfyldt, at mobning nu
kommer frem i lyset.“ 

De fleste af projekterne har haft et
forebyggende sigte, og det gør det svært
at måle på effekten. Arbejdspladserne for-
tæller om et bedre arbejdsmiljø med øget
trivsel, hvor mobning sjældent forekom-
mer. Men er det projektet eller andre fak-
torer, der gør, at mobning ikke forekom-
mer? 

Vi ved ikke, hvad der ville være sket,
hvis ikke arbejdspladsen havde gennem-
ført projektet. Det er svært at måle på,
men erfaringer fra projekterne er, at mob-
ning trives dårligt i et godt og åbent
arbejdsmiljø. 

De arbejdspladser, hvis udgangspunkt
var et dårligt arbejdsmiljø, har dog mær-
ket markante ændringer. Bybækskolen
fortæller i deres evaluering, at sygefravæ-
ret er gået fra et gennemsnit på 19 fra-
værsdage pr. medarbejder i 2004 (hvor
arbejdsmiljøet var målt til meget dårligt)
til 11,5 fraværsdage i 2006. I 2004 nævn-
te 14 medarbejdere psykisk arbejdsmiljø
som årsag til fravær, i 2006 er tallet redu-
ceret til 6 medarbejdere. Se i øvrigt artik-
len om Bybækskolen side 16. 

Man kan ikke læne sig tilbage og regne
med, at forandringer kommer til én gan-
ske gratis. Det er en generel erfaring, at
der skal arbejdes, hvis man vil skabe for-
andringer – og alle skal med. 
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Man kan ikke
læne sig tilbage
og regne med,
at forandringer
kommer til én
ganske gratis. 

Projekt „Nedsæt sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser“

har siden 2005 været med til at sætte mobning på dagsordenen i

faglige organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden. 

I forbindelse med projektet blev der afsat en pulje på 4 mio. kr. 

til at udvikle metoder til håndtering og forebyggelse af mobning.

30 arbejdspladser landet over har i 2006-07 fået økonomisk 

støtte til initiativer omkring forebyggelse og håndtering af 

mobning. Projektet sluttes med udgangen af 2007.
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Som vidne til mobning kan det
være svært at sige fra over for mobberen.
Det kan være selve konfrontationen med
mobberen, der opleves svær. Man kan
være nervøs for konsekvenserne, hvis
man giver sin holdning til kende. Man
kan også være bange for selv at blive et
mobbeoffer. Derfor kræver det mod at gå
imod! 

Anna arbejder på en institution for psykisk
handicappede, hun er glad for sit arbejde og
samværet med beboerne, men med kolleger-
ne er det en anden sag. Der er sket et eller
andet i personalegruppen i løbet af de sidste
seks måneder. Der er ikke længere den gode
stemning, som der plejer at være. Det er
særligt Lone, det går ud over. Lige siden
Lone blev nødt til at gå ned i tid på grund
af dårlig ryg, har især Britt været efter
hende, hun udstiller Lone til personalemø-
derne som den dovne, hende, der altid laver
fejl, og som egentlig blot lader som om, at
hun er syg. For eksempel kan Britt på per-
sonalemøderne finde på at sige: „Ja, i vores
afdeling går det fint, især når Lone har fri
... ha ha.“ eller „Ja, det er jo altid nemme-
re de dage, hvor Lone ikke er her.“ Anna

ved ikke, hvad hun skal stille op. Hun
synes, at det er rigtigt ubehageligt, og hun
har selv én gang prøvet at have gjort noget
forkert og blive „jagtet“ af Britt i flere dage
efterfølgende. En enkelt gang har Anna
prøvet at sige til Britt, at hun ikke skal være
så hård ved Lone, men Britt kiggede bare
på hende og sagde, at hun jo bare lavede
sjov, og hvis Lone syntes, det ikke var sjovt,
måtte hun jo sige det selv. Så nu ser Anna
bare på ved personalemøderne, og på gang-
ene prøver hun at undgå både Lone og
Britt. De andre kolleger taler hun heller
ikke rigtigt med, for hun er i tvivl om,
hvad de tænker. Nogle griner højlydt af
Britt, mens andre er stille ligesom hende
selv.

Mobningens tilskuere
I mange mobningsforløb spiller tilskuer-
ne en helt afgørende rolle. De er med til
at forstærke mobningen. De kan være
med enten ved at opildne mobberne eller
ved at vende det blinde øje til og ikke
sætte spørgsmålstegn ved mobbernes
adfærd. Tilskuerne kan indtage deres rolle
enten af frygt for selv at blive ofre, eller
fordi de mener, at offeret er medansvarlig

Væk fra tilskuerpladsen 
Du har et valg som vidne til mobning, du kan vælge at være 

tilskuer ved enten at lade stå til eller hjælpe mobberen på vej. 

Du kan også vælge at blive en spiller på banen og sige fra og

handle på det, du ser.

Af Marianne Hall Holmboe, 

cand.psych., Indsigt ApS

og ind på banen!
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ALTSÅ... 
JEG VED 

IKKE NOGET...

HVAD SKAL
MAN GØRE...?

HVAD SPØRGER 
DE OM, LONE? 

SIG, AT SÅDAN NOGET 
HAR VI IKKE HOS OS..!

MAN SKAL IKKE
BLANDE SIG...

DET VAR VIST
SLET IKKE 

ALVORLIGT MENT...

JEG VIL JO
IKKE SLADRE...

JA – DET
BRUGER VI ALTSÅ
SLET IKKE HER..!
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i situationen. Mobberen har brug for til-
skuerne og vil appellere til dem og for-
vente eller kræve deres støtte. Nogle til-
skuere er passive, og andre er aktive.

De aktive tilskuere er dem, der griner
højlydt af mobbernes sarkastiske vittig-
heder om offeret. De tilslutter sig mob-
berens holdning i forhold til offeret i dis-
kussioner – måske alene af den grund, at
de er bange for mobberens reaktion, hvis
de viser deres sympati for offeret. De
aktive tilskuere kan i nogle tilfælde opild-
ne mobberen til at fortsætte eller forstær-
ke sine krænkelser ved at vise deres
opbakning. 

De passive tilskuere er dem, der i tavs-
hed ser til med gru ligesom Anna. De kan
ikke lide, hvad der foregår, men de er
også bange for at sige fra. Derfor vælger
de at forholde sig tavse og så vidt muligt
undgå konfrontation med både offeret og
mobberen. De passive tilskuere kan være
med til at forstærke offerets oplevelse af at
stå alene. Samtidig med at mobberen kan
tolke deres tavshed som et tilsagn om, at
hans/hendes opførsel er ok.

Sig nej tak til tilskuerpladsen
Rollen som tilskuer er muligvis den svæ-
reste at undgå, og mange spørgsmål kan
melde sig, når man er vidne til mobning:
„Er dette overhovedet mobning?“, „Er
offeret selv ude om det?“, „Hvad kan jeg
egentlig gøre ved det?“, „Skal jeg blande
mig udenom?“, „Hvad sker der, hvis jeg
blander mig?“, „Jeg har jo prøvet at sige
noget, men fik at vide, at jeg skulle holde
mig uden for, så hvad kan jeg mere
gøre?“. Det er spørgsmål, som er svære at
svare på, men lige så snart du er vidne til
noget, som du synes er grænseoverskri-

dende, har du ret og pligt til at stille
spørgsmålstegn ved det og skride til
handling. Du har altid lov til at blande
dig, når du er vidne til noget, der over-
skrider din grænse for en ordentlig
adfærd over for hinanden. 

Hvad kan du så gøre nu, hvor du er
blevet ufrivillig tilskuer til mobning? De
nemme svar kan deles op i to: 
1. Du kan i din adfærd vise, hvordan du

synes, man skal opføre sig over for
hinanden. 

2. Du kan gøre opmærksom på det, der
sker, ved at tale om det. De nemme
svar kan dog være rigtig svære at føre
ud i livet, så her er lidt hjælp til, hvor-
dan du siger nej tak til tilskuerpladsen.

Vær den, der viser den gode vej
Du kan altid fremstå som et godt eksem-
pel. Du kan sørge for at vise en anden vej
end den, mobberen vælger. Den gode vej
handler blandt andet om også at vise
opmærksomhed til dem, som er margina-
liserede. Lad være med at give den margi-
naliserede lov til at isolere sig. Inddrag og
spørg ind til personen. Ved at vise, at per-
sonen er en del af fællesskabet, kan du
være med til at påvirke andres holdning
til vedkommende. Og du kan være med
til at påvirke personens egen opfattelse af
sig selv. Begge dele kan være med til at
forhindre et mobningsmønster i at fort-
sætte.

Du kan også vise den gode vej ved
ikke at acceptere negativ bagtalelse og
humor på andres bekostning. Sig aktivt
fra, så det bliver tydeligt, at det ikke er en
acceptabel adfærd for dig. Du kan ikke
bare nøjes med at forholde dig tavs, for
det kan tolkes som om, at du samtykker
med det, der foregår. Du bliver nødt til at
fortælle, at du ikke bryder dig om bagta-
lelse eller den humor, som bliver brugt.
Samtidig kan du skubbe til mobberen
ved at foreslå, at han/hun siger tingene
ligeud. 

Du kan ikke ændre på andre, men ved
at gøre noget andet – ved at vise den gode
vej – kan du være med til at påvirke deres
adfærd. 

Tal om det!
Stil spørgsmålstegn ved andres handling-
er, når du oplever dem som grænseover-
skridende – og gør det højlydt! 

Tal med dine kolleger
Som tilskuer til andres handlinger kan

Rollen som 
tilskuer 
er muligvis 
den sværeste 
at undgå, og
mange spørgs-
mål kan melde
sig, når man 
er vidne til 
mobning: 
„Er dette 
overhovedet
mobning?“

Hvis du er 
tilskuer til 
mobning



man blive i tvivl om, hvorvidt man over-
fortolker det, der sker. Derfor kan det
være en god idé at tale med dine kolleger,
når du er i tvivl om, hvorvidt nogen har
opført sig grænseoverskridende i forhold
til en anden. Det kan opleves som bagta-
lelse. Men hvis du forsøger at tale om
situationen på en neutral måde, så ingen
udpeges som skurke, kan I godt tale om
de øvrige kollegers adfærd. Tal ikke om,
hvordan de er. 

Tal i stedet om, hvordan det, de gør,
påvirker andre: „Jeg hørte John sige hold
kæft til Ruth i går, og Ruth så ud til at
blive lidt ked af det. Er John og Ruth
uvenner?“. Ved at tale med dine kolleger
kan det blive tydeligt for dig, om din
oplevelse af en andens adfærd er rigtig. 

Tal med den, der mobber
Det er vigtigt, at du siger fra over for den,
der mobber, på en god måde. Ellers risi-
kerer du at skabe en ny syndebuk, og en
ny mobningssituation kan opstå. Hænger
du mobberen ud som den onde, den
dumme eller det, der ligner, så er der en
stor risiko for, at flere vender sig mod
vedkommende, og pludselig er mobberen
blevet til offer. Selvom det måske kan
virke fristende – „Så kan han/hun selv
føle, hvordan det er!“ – er én mobbesitu-
tation ikke bedre end en anden. Fortæl
derfor den anden uden at anklage, hvor-
dan det, personen gør, virker på dig, og
hvordan det ser ud til at virke på den, det
er henvendt til. Spørg ind til, hvad der
ligger bag, så du måske kan hjælpe til en
anden måde at opføre sig på. 

Tal med mobbeofferet
Fortæl mobbeofferet, at du har lagt

mærke til, hvad der foregår, og hvad det
gør ved dig. Samtidig kan du få at vide,
hvordan vedkommende oplever det. Du
kan fortælle, hvad du har gjort ved det
eller vil gøre. Du kan høre, om han/hun
selv har nogle ideer til at komme ud af
mobningssituationen. Igen er det vigtigt,
at du ikke skaber en ny mobningssitua-
tion ved at gøre mobberen til syndebuk. 

Tal med din leder
Kontakt ledelsen, når du oplever, at mob-
ning finder sted, også selvom du har talt
med både mobber og mobbeoffer. 

Mobning er en alvorlig sag og som
regel udtryk for en uløst konflikt. Derfor
er det vigtigt, at ledelsen får besked.
Beskriv problemet, som du ser det. Det er
så ledelsens ansvar at sætte gang i de nød-
vendige tiltag for at løse problemet. Du
skal fortælle, hvad du ser, hvad du har
gjort, og hvem du har talt med. Herefter
må du overlade det til ledelsen at agere på
den situation, du har beskrevet.

Bliv en spiller på banen!
Ved at undgå at blive tilskuer bliver du i
stedet en spiller på banen, der kæmper
for den gode sag. Det er risikabelt at sige
fra over for rollen som tilskuer til mob-
ning. Du risikerer selv at blive offer, men
du vil vide, at du kæmper for en god sag.

Det er ikke sikkert, at det lykkes at
stoppe mobningen, men så har du gjort
dit. Og kan ikke længere kaldes medskyl-
dig! 

Læs mere på www.mobning.info om at være

tilskuer, mobber eller mobbeoffer, og hvad

du og din virksomhed kan gøre ved det.
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• Du skal med din adfærd vise, hvordan du mener, man skal opføre sig

• Tal om det, du ser og opfatter

• Tal om, hvordan du oplever, at mobningen påvirker de/den mobberamte

• Kontakt den/de, der mobber og tag afstand til det, der foregår

• Involver ledelsen og fortæl meget konkret, hvad du oplever

SUPER, 
AT VI FIK TALT 

OM DET...!



Mobning er ofte er tabu. Især for en person, der har været udsat for mobning, 

kan det være svært åbent at tale om at være blevet mobbet. Hvorfor er det så svært? 

Vi har spurgt arbejdspsykolog Tine Ravn Holmegaard fra CRECEA A/S.
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Når mobning er tabu

Personer, der har været udsat
for mobning, har ofte svært ved at stå frem
og fortælle om det. Hvad oplever du som
årsager til det?

– I starten af et mobbeforløb er mob-
ningen ofte subtil. Mobningen er dækket
ind under ironi og humor. Personen, der
bliver udsat for mobning, oplever frygt
for at være svag og nærtagende. Vedkom-
mende kan også være bange for at hænge
nogen ud. Jeg oplever, at personer, der
har været udsat for mobning, er prægede
af svigtende tillid til egen dømmekraft.
De er meget sårbare og bange for at blot-
lægge deres svaghed.

– Samtidig må jeg også sige, at mob-
ningen sjældent optræder i ren form.
Som regel er der elementer af andre pro-
blemer inden for psykisk arbejdsmiljø, fx
rolle-uklarhed, konflikter, stress og så
videre. Det kan også gøre det sværere at
stå frem og fortælle, fordi man selv som
udsat for mobning kan have svært ved at
gennemskue, hvad der rent faktisk er på
færde.

Uden for fællesskabet
Vi har flere gange oplevet, når

vi har interviewet en person, at vedkom-
mende bagefter har trukket sig ud og ikke
vil have artiklen trykt?

– Når det ikke er blevet gennemarbej-
det, er det vanskeligt at tale om, at man
er blevet mobbet. Når det så oven i købet

kommer på tryk, er det næsten ikke til at
bære.

– De fleste forbinder mobning med
skolegården, det er det billede, vi har af
mobning. Vi har alle en erfaring med,
hvordan mobning kan se ud, og hvor
ondt det kan gøre. Det minder os om,
hvordan det er at blive holdt uden for.
Psykologisk set gør det ondt og er truen-
de for ens eksistens at være sat uden for
fællesskabet. Det er næsten det værste,
der kan ske. Hvis man får trykt sin histo-
rie i en artikel, står det sort på hvidt, at
jeg er uden for.

– Men når det er sagt, så oplever jeg
også, at nogle af dem, der er kommet ud
på den anden side, kan tale om, at de er
blevet mobbet og tør stå frem – især når
oplevelsen er blevet bearbejdet på profes-
sionel vis.

Har det noget at gøre med, at
man i vores samfund skal lykkes – vi udstil-
ler ikke vores nederlag?

– Ja, det tror jeg. Jeg ved, at folk, der
er blevet stødt ud af arbejdspladsen har
svære overvejelser, når de skal til en ny
jobsamtale: „Skal jeg nævne, at jeg har
været sygemeldt“. Det er tabubelagt ikke
at lykkes. Indadtil er det er udtryk for
personligt kontroltab og udadtil for tab af
kontrol over for andre. 

– Det at bruge begrebet mobning kan
være en hindring for dialog. Jeg oplever

ofte et kvalitetsskift i samtalen med med-
arbejdere, ledere eller en gruppe, så snart
begrebet mobning bliver introduceret.
Der melder sig en ærefrygt, nu går vi fra
noget svært til noget umuligt. Mobning
pacificerer og handlingslammer folk. 

Har det noget at gøre med
den danske kultur?

– Det er svært at svare på. Vi har
måske mere svært ved det anderledes, end
andre lande har. Fx viser en undersøgelse,
at folk i Sverige har mere positive vurde-
ringer af folk, der adskiller sig fra dem
selv, end vi har i Danmark. Der er ofte
blevet talt om koncensuskultur i Dan-
mark, vi vil gerne være ens. Det gør det jo
ikke lettere at være anderledes – eller
opleve sig uden for fællesskabet eller fæl-
lesnævneren i en personalegruppe. 

Skam og skyld
Hvad betyder det for den

mobberamte, at mobning er tabubelagt?
– Nogle gange vælger jeg at undlade at

bruge ordet mobning. For eksempel har
jeg lige haft en sag, hvor en medarbejder
blev mobbet. Selv omtalte hun det som
stress – hun havde ikke en fornemmelse
af at blive mobbet. Arbejdspladsen havde
en fraværende ledelse, medarbejderegrup-
pen kunne ikke kan få det til at hænge
sammen, og vedkommende blev så syn-
debuk for det dårlige arbejdsklima. I situ-

Spørgsmål

Spørgsmål

Spørgsmål

Spørgsmål

Spørgsmål

Af Puk Draiby, konsulent, 

Socialt Udviklingscenter SUS
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– Når jeg sidder over for en klient og

kan se, at det er mobning, men ikke vil

sige det, er det ikke så meget, fordi der

er et tabu. Men fordi det, der sker i

mobning, er en opdeling i en offer-

bøddelposition, og dermed også en

introduktion til skam og skyld, fortæller

arbejdspsykolog Tine Ravn Holmegaard

fra CRECEA A/S.

ationen valgte jeg ikke at kalde det mob-
ning. Jeg vurderede, at personen ville risi-
kere at få yderligere traumatisering – og
ikke længere ville kunne holde fast i den
„fortælling“, som hun havde skabt til at
give mening til det, der var hændt. I den
fortælling udtrykte hun netop stor forstå-
else for, at hendes kolleger også havde
været sat under stort pres – og hun gav
udtryk for, at det var vigtigt for hende, at
kollegerne ikke havde været „efter
hende“, men også var sat i en uholdbar
situation. Altså var det vigtigt for denne
medarbejder, at hun netop ikke var sat
uden for et fællesskab. 

– Når jeg sidder over for en klient og
kan se, at det er mobning, men ikke vil
sige det, er det ikke så meget, fordi der er
et tabu. Men fordi det, der sker i mob-
ning, er en opdeling i en offer-bøddel-
position, og dermed også en introduk-
tion til skam og skyld. 

Svært at kalde trolden ved navn
Hvad betyder det for virk-

somhederne?
– Jeg har haft mange drøftelser med

virksomheder om, hvorvidt man skal
insistere på at kalde tingene ved rette
navn – eller om det er o.k., at konsulent-
bistanden ydes under en anden over-
skrift. I hvert fald har jeg ofte oplevet, at
det er svært at kalde „trolden ved navn“.
Som regel er der en leder, der siger: „Lad
os kalde det samarbejde eller trivsel“.
Dermed er min erfaring altså, at tabuet
ikke blot gælder de personer, som har
været udsat for mobning, men også gæl-
der for den virksomhed, hvor der er mis-
tanke eller viden om, at mobning har
fundet sted – eller finder sted. 

– Når jeg fortæller om de her ting, sidder
der altid nogen og tænker, det her ved jeg
godt, hvad handler om. Når jeg indleder
et møde og spørger, hvor mange der har
oplevet mobning, rækker én måske hån-
den op. Når jeg går, rækker halvdelen
hånden op. Vi kender alle til en fornem-
melse af at være sat uden for. Og det sker
også, selv når jeg gør meget ud af at gå i
dybden med definitionen på mobning og
adskille fænomenet fra andre ting (fx
konflikt), at mange oplever, at det kender
de til. Så måske handler det om at turde
tale om det – eller måske handler det om,
at mobning rører ved noget helt grund-
læggende og derfor opleves som meget
nærværende? I hvert fald taler statistikken
og mine erfaringer fra arbejdet i virksom-
hederne om nogle meget forskellige tal ...

– Nogle gange siger jeg til en leder, at
vi ikke skal kalde det mobning – skyld og
skam er dårlig benzin for forandringspro-
cesser.

Hvad kan man gøre, for at
mobning bliver mindre tabubelagt?

– For seks år siden mente jeg, at vi
skulle kalde det, hvad det er. Nu ser jeg
mere komplekst på det. Vil det hjælpe
virksomheden at kalde det mobning eller
ej, i forhold til, hvor virksomheden gerne
vil hen?

– Det, at vi kan tale om begrebet og
handle på det, er godt. Men ud fra et kli-
nisk, psykologisk perspektiv dur det ikke
altid. 

Spørgsmål Spørgsmål



De fleste skoler har kastet sig ud i
arbejdet med at udforme en handleplan
mod mobning blandt eleverne. Det er
nok mere uvant at kaste et kritisk blik på
samarbejds- og arbejdspladskulturen på
lærerværelset. 

Det var imidlertid, hvad vi på
Bybækskolen gjorde i skoleåret 2006/07.
Vi ville tage vores psykiske arbejdsmiljø
meget alvorligt og valgte at arbejde med
vores interne samarbejdsrelationer og
vores forståelse af, hvad konflikter er, og
hvordan vi kunne forhindre, at de vokse-
de os over hovedet. Vi ønskede, at vores
lærerværelse skulle være karakteriseret af
en antimobbekultur, og vi ville som
afslutning på vores arbejde udforme en
etisk håndbog med centrale retningslinjer
for vores samarbejde på lærerværelset og i
de enkelte team.

Vi blev enige om, at vi ønskede: 
• at skabe gode betingelser for arbejds-

glæden
• at tage aktivt ansvar for hinandens

trivsel
• at respektere den enkelte kollegas

egenart 
• at relationen mellem medarbejderne

er kendetegnet ved gensidig respekt
• at omgangsformen er ligeværdig, åben

og tillidsfuld.

Påbud fra Arbejdstilsynet
Baggrunden for det hele var, at Bybæk-
skolen i efteråret 2004 havde et særdeles
stort sygefravær. Tilbagemeldinger fra
flere langtidssyge viste, at det ofte var psy-
kiske årsager, der lå bag. Flere meldte fx
åbent ud, at de havde søgt psykologhjælp.
Det drejede sig både om medarbejdere
blandt lærerne og ledelsen. 

Skolen fik samme år påbud fra
Arbejdstilsynet, som havde undersøgt det
psykiske arbejdsmiljø på skolen. Under-
søgelsen konkluderede blandt andet, at
arbejdet som lærer på skolen ikke var til-
rettelagt, planlagt og udført sundheds-
mæssigt forsvarligt. Arbejdstilsynet vur-
derede, at der var en væsentlig risiko for,
at de konstaterede problemer i det psy-
kiske arbejdsmiljø kunne medføre fysiske
og psykiske skader på både kort og langt
sigt. Behovet for en indsats var således
indiskutabelt.

Både ledelsesmæssigt og organisatorisk
havde skolen gennemgået store foran-
dringer over en kort periode. Der var
blandt andet kommet ny ledelse, og nye
krav pressede sig på, fx fordi skolens
struktur var blevet ændret til at være tea-
morganiseret. 

Den nye ledelse stod således fra begyn-
delsen over for en stor opgave. Arbejds-

miljøet skulle forbedres, og rammerne for
samarbejdet blandt personalet skulle jus-
teres. 

En række tiltag fra ledelsen blev hel-
digvis positivt modtaget af personalet,
som udtrykte, at de ønskede redskaber og
kompetencer i blandt andet konflikt-
håndtering og samarbejde i mere bred
forstand. Bybækskolen havde – som de
fleste andre skoler – arbejdet med anti-
mobbetiltag i forhold til eleverne, her-
under formuleret sociale og etiske ret-
ningslinjer. Med inspiration herfra
opstod et ønske om også at rette fokus
mod klimaet personalet imellem. Ikke
mindst lærernes funktion som rollemo-
deller og lederskikkelser i børnegrupper-
ne gør det vigtigt, at personalegruppen fx
selv praktiserer inkluderende, tolerant og
anerkendende adfærd.

Midler fra Arbejdstilsynets pulje
„Nedsæt sygefraværet – STOP mobning
på arbejdspladser“ gav Bybækskolen
mulighed for at forsætte og videreudvikle
arbejdet med at forbedre personalets psy-
kiske arbejdsmiljø og mindske sygefravæ-
ret blandt personalet. Projektet sigtede på
forebyggelse gennem fokus på samar-
bejdskompetencer, etik og sociale færd-
selsregler. 

Projektet blev tilrettelagt og gennem-

Når det gælder mobning blandt eleverne, har de fleste skoler en handleplan. Men hvordan står det

til på lærerværelset? Bybækskolen i Farum satte spot på det psykiske arbejdsmiljø blandt skolens

personale – og lærte meget af det. 
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ført i samarbejde med AMOK Anti-
mobbekonsulenterne, og aktiviteterne
blev afviklet fra december 2005 til april
2007. Der blev nedsat en styregruppe
med konsulenterne, skolens tillidsmand
og sikkerhedsrepræsentant.

Forløbet med
Antimobbekonsulenterne
Indledningsvis gennemførte konsulent-
erne fra AMOK en spørgeskemaunder-
søgelse om arbejdsklimaet blandt skolens
personale med særlig fokus på mobning
og mobningsrelaterede problemstillinger.
Herefter interviewede de med udgangs-
punkt i spørgeskemaundersøgelsen ud-

valgte lærere. Konsulenterne deltog des-
uden som observatører under møder på
lærerværelset. Alt sammen for at kortlæg-
ge kulturen på lærerværelset. Konsulent-
ernes iagttagelser blev fremlagt til fælles
refleksion på et pædagogisk rådsmøde. 

Klimaundersøgelsen viste, at langt de
fleste var tilfredse med arbejdsmiljøet på
skolen, dog mente nogle, at der måske
var lidt for meget kollegialt rygklapperi.
Der var måske heller ikke så megen åben-
hed, når det gjaldt konstruktiv kritik.
Endelig mente nogle, at man måske ikke
sagde fra, når man så noget, man ikke var
enig i. Nogle nævnte også, at de ikke
havde overskud til den brede kontakt, og

at de primært opsøgte kolleger, de i for-
vejen kendte godt. 

To ud af tre medarbejdere fortalte fx,
at de som regel satte sig med de samme
kolleger hver dag, og at de havde kolleger,
de decideret undgik at arbejde sammen
med. Samtidig var tendensen i besva-
relserne, at tilgangen til samarbejde med
kolleger var meget individuel. Nogle tog
den tid, det tog, andre gad ikke mere.
Samarbejde kunne være vanskeligt, og
den faglige udveksling burde nok forma-
liseres mere, for at der kunne komme
noget mere og bedre ud af det.

Hvor personalet oplevede stor kollegi-
al opbakning i forbindelse med konflikter
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med elever og forældre, var billedet mere
blandet, når det drejede sig om kollegiale
konflikter. Man ville gerne tage konflik-
ter alvorligt og søge at håndtere dem,
men mange syntes, de manglede redska-
ber. I øvrigt fremhævede især yngre med-
arbejdere ledelsens betydning i forbin-
delse med konflikthåndtering. Med-
arbejderne havde respekt for, at ledelsen
gjorde noget ved det og prøvede noget
forskelligt. De syntes også, at det som
lærer i en konflikt var afgørende, hvor de
havde ledelsen. En enkelt udtrykte, at
man ville kunne holde til hvad som helst,
hvis man bare var sikker på opbakning fra
ledelsen 

Ingen af de adspurgte havde oplevet at
blive mobbet på arbejdspladsen. Men
halvdelen fortalte, at de havde set kolle-
ger blive mobbet. Dette kunne fx være i
form af bagtalelse eller sladder, ved at
blive overset eller udelukket fra det socia-
le fællesskab. På spørgsmålet om, hvor-
dan de forholdt sig i situationen svarede
halvdelen, at de havde lyttet uden at
kommentere. Næsten lige så mange
havde forsøgt at forsvare den bagtalte. 

På spørgsmålet om, hvem man ville
henvende sig til, hvis man blev mobbet,
svarede de fleste kolleger og familien.
Færre nævnte leder og sikkerheds- eller
tillidsrepræsentant. 

Efter spørgeskemaundersøgelsen blev
der holdt et antal personaledage, hvor
konsulenterne gav medarbejdergruppen
fælles videninput og anledning til at
reflektere over det, der blev bragt frem.
Der var oplæg om mobning blandt voks-
ne, der blev præsenteret samarbejdsmeto-
der til efterprøvning i de enkelte team,
der blev holdt to kurser i konflikthåndte-

ring og en etisk debatdag, hvor målet var
at opnå fælles etiske retningslinjer.
Undervejs blev erfaringer, ledelsens rolle
og ansvar drøftet i styregruppen. 

Erfaringerne og refleksionerne skulle
gerne forankres i skolens faste rutiner og
strukturer, fx indarbejdes i skolens APV.

Der skulle også udarbejdes udkast til en
etisk håndbog for samværs- og samar-
bejdsregler. Den etiske håndbog om-
handlede desuden både forebyggelse og
beredskab i forhold til håndtering og
opfølgning. Håndbogen blev fremlagt,

drøftet og endeligt „besluttet“ på et
pædagogisk rådsmøde. 

Henover vinteren 2006 og frem til
april 2007 blev der samlet op på effekt og
erfaringer i styregruppen. Desuden blev
der udarbejdet en minirapport om pro-
jektets forløb. Tanken var at dele erfa-
ringerne med de øvrige skoler i kommu-
nen, samt andre interesserede. 

Ændrede kulturen på 
lærerværelset sig så?
Tja, det er svært at svare på. Vi – medar-
bejdere, styregruppe og konsulenter – er
stødt på mange forskellige typer barrierer
i projektforløbet. Flere er dog almindeli-
ge for processer, hvor man arbejder med
vanskelige arbejdsmiljøtemaer som mob-
ning, konflikter og retningslinjer for sam-
vær. 

Lærere føler sig som personalegruppe
generelt presset af mange nye krav og for-
ventninger og har således rigeligt at se til
i forvejen. Af samme grund oplever
mange en „mæthed“ i forhold til at kaste
sig over nye projekter og opgaver. At
ændre arbejdspladskultur og praksisfor-
mer er desuden komplekse processer, der
kræver målrettet indsats og ikke mindst
tid. Der kan være en tendens til at have
urealistiske forventninger til tempoet. At
ændre praksis i det kollegiale samvær og
tage nye redskaber i brug kan fx virke
kunstigt og påtaget, indtil man vænner
sig til den nye praksis. 

Al erfaring peger desuden på, at sam-
arbejde er noget, der skal læres. Det kan
ikke forventes at opstå af sig selv.
Lærerfaget har stærk tradition for at
arbejde selvstændigt, selv tilrettelægge og
afvikle undervisning, planlægning m.m.,

Mobbemagasinet nr. 4  |  November 2007

18

To ud af tre
medarbejdere
fortalte fx, 
at de som 
regel satte sig
med de samme
kolleger hver
dag, og at de
havde kolleger,
de decideret
undgik at 
arbejde 
sammen med.

Hvad gør Bybækskolen? . . . . . . . 

Hvordan virker det?. . . . . . . . . . . 

Barrierer undervejs . . . . . . . . . . . 

Det næste, der skal ske . . . . . . . . 

Tager afsæt i det store sygefravær til at iværksætte mobbeprojekt

Vi har fået set kritisk på os selv og er blevet opmærksomme på sårbarheden i en travl kultur

At få bragt ejerskab ind i projektet

Vi skal holde et vågent øje med vores positive samarbejdskultur – og styrke den løbende

SÅDAN GØR VI



men det betyder også, at mange medar-
bejdere slet ikke er vant til at skulle arbej-
de sammen i grupper eller team. 

Personalegrupper er ofte stærke i at stå
sammen om udfordringer udefra – foræl-
drekonflikter osv. På de fleste arbejds-
pladser er det imidlertid mere uvant at
skulle reflektere kritisk over egen samar-
bejds- og arbejdspladskultur. Erfaringer
viser fx, at det især kan være en særlig stor
udfordring på skoler, der har et godt ry
og et selvbillede af at være en arbejds-
plads, der fungerer godt kollegialt. 

Der er altid en risiko, når projekter
om medarbejdernes arbejdsliv og hverdag
bliver sat i gang „ovenfra“. Det er en sta-
dig udfordring for ledelsen at få medar-
bejderne til at føle ejerskab. På Bybæk-
skolen valgte vi, at hele personalegruppen
fik kendskab til de samme samarbejds-
metoder og konfliktløsningsmodeller.
Det havde muligvis været bedre at forføl-
ge vores første ide om at uddanne færre
lærere fra forskellige team med særlig
interesse for området. Lærere, der kunne
fungere som forbilleder.

Styregruppen har i SUS-regi deltaget i
netværksmøder og har igennem mødet
med andre projekter fået inspiration og
aha-oplevelser. Den indsigt har ikke nød-
vendigvis bredt sig til det øvrige personale.

Samarbejde med udefrakommende
konsulenter har den indbyggede faldgru-
be, at ansvaret for projektets fremdrift
kan være mindre klart. Særligt stiller det
krav til, at man løbende afstemmer for-
ventninger om fremdriften i perioderne
mellem konsulenternes aktiviteter på
skolen.

Projektets kombination af en bred
vifte af temaer og ønske om imødekom-

menhed over for ønsker og behov opstået
i forløbet, har ifølge lærernes tilbagemel-
dinger nok været for omfattende. En
medarbejder udtrykte det fx således: „Det
får præg af en slags idékatalog, som vi på
den afsatte tid slet ikke får ind under
huden“. Flere medarbejdere gav desuden
udtryk for, at det ikke er nok at præsen-
tere nye redskaber, men at der er behov
for at arbejde i dybden med de nye meto-
der og praksisformer. 

Godt at smage egen medicin
Ved forårets nyansættelser var det tyde-
ligt, at den etiske håndbog gjorde indtryk
på ansøgerne til de ledige stillinger på
skolen. At skolen så tydeligt formulerede,
at vi ville prioritere arbejdet med det psy-
kiske arbejdsmiljø for medarbejderne, var
noget, som ansøgerne trak frem, når de
skulle gøre rede for, hvorfor de havde
valgt at søge job på vores skole.

Vores håb er derfor, at håndbogen vil
virke som en slags spejl, vi kan holde op
for os selv med mellemrum for at disku-
tere, om vi nu også lever efter håndbo-
gens regelsæt – og hvis vi ikke gør, hvor-
dan vi så kan komme tilbage på sporet i
den rigtige retning. 

Vores opfattelse er, at det gode nok

aldrig for alvor kan nås, men vi kan stræ-
be hen imod det. Det gode i denne
sammenhæng er for os et velfungerende
psykisk arbejdsmiljø. Og den etiske
håndbog en slags ledestjerne af den slags,
som i vores individualiserede postmoder-
nistiske kultur bliver vigtigere og vigtige-
re. Der er på en skole et skrigende behov
for at kunne arbejde sammen i team om
alle de nye udfordringer, der ligger i
lærerarbejdet anno 2007. 

Opgaver om fx udformningen af elev-
planer og at kunne give hinanden profes-
sionel støtte, sparring og feedback presser
sig på, og ikke mindst derfor er det også
nødvendigt, at vi får en positiv følelses-
mæssig tilknytning til hinanden. Vi skal
sammen gerne fremstå som troværdige
rollemodeller for de elever, vi omgås til
daglig, når vi underviser dem og fx guider
dem i, hvordan de undgår mobning i alle
dens modbydelige fremtrædelsesformer. 

Ikke mindst derfor er det en god ide at
begynde med sig selv. At smage egen
medicin så at sige – at formulere og til
stadighed søge at efterleve de etiske ret-
ningslinjer for samarbejde og kollegialt
samvær, som både giver god mening og,
hvis de efterleves, en god og mobbefri
arbejdsplads. 
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Social- og sundhedsskolerne i
Fredericia og Horsens gennemførte i
2006 en anti-mobbe-proces på arbejds-
pladserne med hjælp fra puljemidler fra
projekt „Nedsæt sygefraværet – STOP
mobning på arbejdspladser“. 

Det har været en positiv proces – og
også overraskende.

Der var mange positive tilbagemeld-
inger efter en dag med en ekstern konsu-
lent. Mange var også overraskede over
mobningens omfang. Mange mente, at
mobning ikke fandtes hos os, og at mob-
ning faktisk sjældent opdages, før den
mobberamte gør opmærksom på proble-
met. Mange meldte også tilbage, at det
var et godt fokus. Især fordi vi har lig-
nende problemstillinger i elevgruppen.
Især fremhæver flertallet, at der er kom-
met nyt fokus på problemstillingen, og at
det er positivt.

Fra start med spørgeskema
Vi valgte at basere projektet på metoder,
der i meget høj grad involverede medar-
bejderne. Først blev der udarbejdet en

strategi, som blev gennemført. Alle 90
medarbejdere – på nær ledelsen – mod-
tog et spørgeskema, der havde til formål 
• at afdække omfanget af mobning
• at sætte fokus på problemstillingen 
• at åbne op for diskussionen af, hvad

mobning er. 

På vej med diskussioner
Da det endelige indhold i projektet og
processen skulle fastlægges, fik vi et oplæg
om mobning fra en ekstern konsulent,
formidlet af Socialt Udviklingscenter
SUS. På baggrund af dette oplæg etable-
rede vi
• grupper på seks-otte mennesker.

Fokus for gruppernes diskussioner og
oplæg var oplevelser fra hverdagen og
forventninger til, hvordan arbejds-
pladsen skal håndtere mobning i frem-
tiden 

• en opfølgningsdag, hvor de medarbej-
dere, som ikke kunne deltage ved op-
lægget, fik mulighed for at få samme
information og gruppeopgaver, som
oplægsholderen præsenterede. 

Hvert team skulle i den efterfølgende tid
diskutere, hvordan man ville håndtere
mobning i teamet og afklare eventuelle
ønsker til at forbedre teamets trivsel.
Teamet havde også fokus på, hvordan
mobning kan implementeres i undervis-
ningen, fx under emnet psykisk arbejds-
miljø. 

Mobbeforebyggelse i praksis
Vi har udarbejdet en mobbepolitik, som
bliver en del af den personalehåndbog,
som skolerne i øjeblikket er ved at udar-
bejde. 

Mobning som undervisningstema er
blevet præsenteret på et personalemøde
og er i dag grundlaget for mobbepolitik-
ken og de kommende nøglepersoners
rolle.
På baggrund af forespørgsler fra medar-
bejdergruppen vil der desuden komme et
oplæg fra Center for Konfliktløsning om
konflikter på arbejdspladsen og konflik-
ter i klasserummet. Det bliver dog frivil-
ligt at deltage i det, da flere ikke føler, de
har behovet. Vi håber på den måde, at

Social- og sundhedsskolerne Fredericia og Horsens beskriver i denne artikel, hvordan de 

har arbejdet med at forebygge og håndtere mobning. Skolerne har deltaget i projekt 

„Nedsæt sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser “. Ifølge projektleder Lisa Madsen 

har engagementet været stort blandt medarbejderne – det er en forudsætning for at lykkes. 
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engagementet ved oplægget og de efter-
følgende gruppeopgaver bliver stort. 

Nøglepersoner på skolerne 
Det sidste skridt i processen er, at der bli-
ver valgt to-tre nøglepersoner på hver
skole. Deres hovedopgaver er, på bag-
grund af kurser og eventuel anden efter-
uddannelse i at være nøgleperson, at sam-
arbejde om 
• at udarbejde en procedure for hånd-

tering af mobning 
• at stå til rådighed, hvis der opstår kon-

flikter mellem medarbejdere, og også i
forhold til konflikter i klasserummet. 

Nøglepersonerne efteruddannes løbende
og skal holde sig ajour med, hvad der sker
inden for området. Ledelsen og tillids-
repræsentanterne inddrages, hvis konflik-
terne ikke løses ved hjælp af nøgleperso-
nerne. Nøglepersonerne er uvildige og
deltager derfor ikke, når ledelsen og til-
lidsrepræsentanterne træder ind i konflik-
ten.

Gode råd til andre
Det er vigtigt, at ledelsen prioriterer både
tid og penge til projektet. Det koster
begge dele at igangsætte den kulturæn-
dring, det er at skabe et mobbefrit miljø. 

Når I læser ovenstående, vil I kunne
fornemme, at tiden/pengene går til tov-
holdere, medarbejdere og de eksterne
konsulenter samt forplejning til dagene. 

Det er godt at planlægge og strukture-
re tema- og udviklingsdage i god tid, for
at de involverede i projektet kan give
tilbagemeldinger til medarbejderne på
arbejdspladsen, men også for at vise, at
der er interesse, fastholdelse og struktur i
projektet.

Find de rigtige tovholdere
Social- og Sundhedsskolerne i Fredericia
og Horsens har af processen blandt andet
lært, at tovholderne for projektet er de
vigtigste nøglepersoner for processen.

Tovholderne skal vælges ud fra
• at de er engagerede og brænder for at

implementere en aktiv mobbepolitik
på arbejdspladsen 

• at der vil være perioder, hvor fokus vil
være på de almindelige arbejdsgange,
og at mange vil glemme eller nedprio-
ritere processen – simpelthen fordi der
er for travlt

• at de skal være i stand til at genoptage
processerne, selv om det har stået lidt
stille i en periode. 
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OK at stjæle gode ideer

Hundredevis af medarbejdere. Fire
arbejdspladser. En kommune. Et fælles
problem: Mobning.

Det var fundamentet for at etablere et
netværkssamarbejde i 2005 om mobning
på arbejdspladsen på fire arbejdspladser i
den daværende Grenå Kommune, i dag
Norddjurs Kommune.

Den private virksomhed
– Det er blevet lovligt at tale om mob-
ning, siger sikkerhedsleder Ninus Sei-
strup, SCA Packaging, Grenå.

SCA Packaging har 350 medarbejdere
i produktionen og var ved projektets start
udsat for en særlig jargon i produktionen.
Tilsyneladende uden de store problemer,
for der var ingen, der talte om det som et
problem.

Men under processen og efter et BST-
fyraftensmøde om mobning blev det
tydeligt, at mobning – jo, det var der nok
lidt om…

– Det var noget med tonen, med den
måde man talte med hinanden på. At de
godmodige drillerier måske fik et større
omfang og ramte utilsigtet overfor nogle
af medarbejderne. Det kom langsomt
frem, at ikke alle trivedes med den
omgangstone og med den måde at tale
med hinanden på, siger Ninus Seistrup.

Processen har for Ninus Seistrup og de

øvrige involverede fra SCA Packaging
betydet, at der kom et bevidst fokus på
den del af den frie tone, som rent faktisk
handlede om – mobning.

Gennem møderne med de øvrige virk-
somheder i netværksgruppen er der kom-
met mange gode ideer til, hvordan mob-
ning kan spottes og håndteres – og en
større fælles forståelse af mobning. 

Den offentlige virksomhed
– Strukturreformen med processen frem
mod nye arbejdsopgaver og nye ansvars-
områder blev det reelle afsæt for Grenå
Kommune til at gå med i mobbeprojek-
tet, siger Hans Nissen Jørgensen, projekt-
leder i daværende Grenå Kommune og
nu i Norddjurs Kommune.

Han betegner samarbejdet som meget
udbytterigt – ikke mindst på grund af de
fire virksomheders forskellighed, en blan-
ding af „papirnussere“ og produktions-
folk som de to yderpunkter.

Især fremhæver Hans Nissen Jørgen-
sen de store virksomheders professionelle
arbejde med arbejdsmiljø og personale-
politik som inspirerende:

– De var langt i forhold til os, så vi har
kunnet stjæle rigtig mange gode ideer fra
dem, fortæller Hans Nissen Jørgensen
uden blusel.

En stor udfordring for den nye

Norddjurs Kommune, der er sammenlagt
af tre en halv kommune, har været de
mange ledere i kommunen som
• er blevet fyret fra lederjobbet

eller
• er blevet tvangsforflyttet til Allingå-

bro, hvor en del af administrationen
fra Grenå i dag er placeret.

For den nye Norddjurs Kommune har
det været en del af reformen, at alle kom-
munens medarbejdere har skullet skifte
kontor og leder.

I praksis betyder det, at tre fjerdedele
af alle medarbejdere i Norddjurs Kom-
mune i realiteten er „nye“.

Det har været et naturligt afsæt for at
ryste posen og få etableret nye rutiner og
politikker, også på det personalemæssige
område.

Sådan gør de nu
SCA Packaging Group har i dag indført,
at nye medarbejdere modtages med en
ordentlig introduktion til både sikker-
hed, procedurer – og mobbepolitik.

– Vi accepterer ikke, at vi ikke be-
handler hinanden på en ordentlig måde.
Vi oplever en øget selvjustits blandt med-
arbejderne. De reagerer selv med et „Hov,
hov – sådan taler vi ikke her“, når tonen
tager en drejning.

De gode ideer bliver rask væk stjålet, når mobbegruppen fra Grenå Kommune, Skovbørnehaven i

Grenå, SAPA Group og SCA Packaging i dag mødes hvert halve år for at drøfte og udveksle ideer

til at forebygge og håndtere mobning.
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Af Hanne Juul Nielsen, journalist,

Socialt Udviklingscenter SUS
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I Norddjurs Kommune er den nye direk-
tion introduceret til arbejdet med en
mobbepolitik, som nu indlemmes i den
personalepolitik, der er ved at falde på
plads.

– I hele Norddjurs Kommune er vi
4000 medarbejdere, så det er vigtigt, at vi
tager mobning alvorligt. Vi ved så meget
om mobning og konsekvenserne i dag, at
det er helt indlysende at forebygge og
tage hånd også om mobning, siger Hans
Nissen Jørgensen. 

Ninus Seistrup, sikkerhedsleder på SCA

Packaging: – Vi vidste ikke, at vi havde

medarbejdere, der led under mobning. 

Nu har vi indført en mobbepolitik, og det 

er totalt uacceptabelt at mobbe hos os.

Derfor projektet

Udviklingscentret i den daværende Grenå Kommune udformede en

række emner til arbejdspladsudvikling på både private og offentlige

virksomheder. Et af emnerne var mobning.

I samarbejde med Mogens Knudsen, Enviro Consult, Århus, og BST,

Bedriftssundhedstjenesten i Jylland etablerede fire arbejdspladser en

projektgruppe. Gruppen søgte udviklingsmidler fra Socialt 

Udviklingscenter SUS og projekt „Nedsæt sygefraværet – STOP

mobning på arbejdspladser“ til processen, der bestod af:

• Uddannelsesforløb. Tillidsrepræsentanter og sikkerhedsrepræsen-

tanter og andre nøglepersoner fra de fire arbejdspladser blev på et

weekendinternat uddannet i mobning som begreb, udformning af

mobbepolitik og implementering af mobbepolitikken på arbejdsplad-

sen.

• Implementeringsproces. Sådan gør vi: Mobbekonsulenter/kontakt-

personer fra de fire virksomheder og organisationer mødtes hver

anden måned i 2006 frem til 2007, hvor kommunesammenlægning-

en var på plads. 

• Opfølgningsproces. Samarbejdet mellem de fire virksomheder fort-

sætter – nu med halvårlige møder, hvor der kun er et punkt på

dagsordenen: Siden sidst. Nu med fokus på fortsat åbenhed

omkring mobning og gode ideer til det videre arbejde.

BSTs rolle

BST, Bedriftssundhedstjenesten i Randers, stod for den psykolog-

faglige præsentation af mobning, da de fire virksomheder første gang

skulle mødes i deres netværk.

BSTs rolle har været at forklare mobningens natur, hvad mobning

består af, hvad mobning betyder for de, det går ud over.

Mette Mikkelsen, erhvervspsykolog i BST Jylland, siger om mobning:

– Det er ofte de bitte-bitte små, ikke så håndgribelige hændelser,

der udgør mobning. Det er måske ikke så let at sætte ord på, og vi

mennesker reagerer jo som flokdyr, der passer på flokken, når nogen

fra gruppen ikke lige følger de uskrevne regler, vi ellers har „opstillet“.

Mobning er så invaliderende, så forfærdeligt for dem, det går ud over,

at det SKAL italesættes på højeste niveau i virksomhederne. Lederne

skal indse og bekendtgøre højt og tydeligt, at mobning er fuldstændig

uacceptabel og i sin konsekvens fyringsgrund. 

Hvad gør netværket?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hvordan virker det? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Barrierer undervejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Det næste, der skal ske. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fire forskellige arbejdspladser i daværende Grenå Kommune deltog i et fælles seminar, 

hvor de fik udførlig viden om mobning

Forskelligheden blandt de fire deltagerparter har været en stor inspirationskilde

At især de private virksomheder var længere fremme end de offentlige med arbejdet

En fastholdelse af netværket og den gensidige inspiration gennem to møder årligt for 

tillids- og sikkerhedsrepræsentanter og andre relevante medspillere

SÅDAN GØR VI
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Af Eline Højer Sanders, 

Socialt Udviklingscenter SUS

Selvom det ikke er dig, der bliver mobbet på arbejdspladsen,

går du stadig hjem med en dårlig fornemmelse i maven... 

Tilskuere til mobning 

Arbejdspladser plaget af mobning
har et dårligt socialt klima, der ikke blot
påvirker dem, der er i skudlinjen for
mobberen. Den dårlige stemning og fryg-
ten for at blive det næste offer rammer de
fleste medarbejdere. Derfor påvirker
mobning også helbredet for de medarbej-
dere, der står som tilskuere på sidelinjen. 

En svensk undersøgelse viser, at tilsku-
ere til mobning også bliver stressede. De
risikerer at blive så påvirkede af det dårli-
ge sociale klima på arbejdspladsen, at de
har mere sygefravær. I undersøgelsen var
tilskuerne mere angste end de, der slet
ikke var påvirkede af mobning. Angsten
kan være frygt for, at man er det næste
offer. 

Hvor man før stolede på, at arbejds-
pladsens normer og værdier forhindrede
tilfældige og uretfærdige krænkelser, kan
man ikke længere vide sig sikker. Man
forsøger som tilskuer at finde frem til en
mening bag den ubehagelige adfærd, men
mobberen vil skabe en stemning af, at
man har fejlfortolket situationen – der er
slet ikke noget galt. Derfor bliver tilsku-
erne, ligesom den mobbede, usikre på
deres egen dømmekraft. Når normer og
værdier på den måde smuldrer bort, bli-
ver man angst, fordi spillereglerne for det
sociale samvær ikke ligger fast. Alle kan
blive det næste offer.

Ledelsen skal gribe ind
Den svenske undersøgelse viser endvide-
re, at tilskuere til mobning oplever ringe
støtte fra deres overordnede. Det hænger
sammen med, at ledelsen har et særligt
ansvar for at forhindre mobning. Når
ledelsen ikke griber ind, udviskes nor-
merne for godt socialt samvær fortsat. 

Det kan være fristende for en arbejds-
plads at ignorere problemerne med mob-
ning, især når den mobbede er sprunget
fra. Desværre risikerer man, at „nissen
bliver boende“, fordi de stressede og ang-
ste medarbejdere, den dårlige stemning
og de mobbende omgangsformer hænger
ved. 

Arbejdspladsen kan derfor vinde
meget ved at anerkende, at mobning er et
problem for hele arbejdspladsen. Et godt
arbejdsmiljø og forebyggende indsatser
medfører mindre stress og et mere
meningsfuldt arbejdsklima for medarbej-
derne – og ikke mindst mindre mobning.

bliver også stressede
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Undersøgelse

En undersøgelse af 434 svenske

medarbejdere viser, at 5 procent

har været udsat for mobning, 

mens 9 procent af kvinderne og 

11 procent af mændene har været

tilskuere til mobning. De mobbede

udviser flere symptomer på 

sygdom, depression og angst end

dem, der ikke er blevet mobbet.

Også tilskuerne til mobning viser

flere symptomer på angst og mener,

at de får mindre ledelsesopbakning.

Kilder

Annie Høgh, PhD Thesis: 

Aggression at work; Bullying, 

nasty teasing and violence;

Prevalence, mediating factors 

and consequences.

Hansen, A.M, Hogh, A., Persson, R.,

Karlson, B., Garde A.H., Ørbæk, P:

Bullying at work, health outcomes

and physiological stress response. 

Journal of Psychosomatic Research.

Tilskuerne til mobning 

får også symptomer

blandt andet i form af angst.
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– Min dømmekraft fejler ikke noget – himlen ER blå, 

siger Jo Anne Brown, der har startet Just Fight On for at

vise andre mobberamte, at man skal kæmpe for sit værd.



– Jeg blev ved med at fastholde for
mig selv, at himlen er blå og ikke lyserød,
selvom det var rigtig svært til sidst at
holde fast i sin egen overvisning. For det
var kun mig, han var grov overfor, kun
mig, der bag lukkede døre blev talt ned-
sættende til. Han kom med gentagne
antydninger om, at jeg „vist ikke udførte
mig job særlig godt“, gjorde alt for at iso-
lere mig og fjernede efterhånden de inter-
essante opgaver. Efter fem måneder på
den måde havde jeg fået nok: jeg var
skrækslagen for ham – og jeg hadede
ham. Og jeg var fuldstændig nedbrudt,
da jeg forlod jobbet. 

Jo Anne Brown er en lille, levende
kvinde på 39 år, bogholderuddannet og
blev i 2000 sendt fra hovedkontoret til et
andet kontor i British Airways for at
skabe overblik over lokalkontorets øko-
nomi og regnskaber, hvor der var visse
uregelmæssigheder. Den hidtidige afde-
lingschef blev fyret, og i en periode arbej-
dede Jo Anne med både økonomien og
med driften af kontoret.

– Jeg havde i løbet af et par måneder
fået meget godt styr på det, og vi havde
faktisk en rigtig god afdeling. Men jeg
glædede mig da til, at der igen kom en
daglig leder, så jeg kunne koncentrere
mig om økonomien, fortæller Jo Anne
Brown.

Men glæden varede kort og efter fem

måneders psykisk nedslidning, blev Jo
Anne i 2001 sygemeldt – psykisk ned-
brudt efter konstant og vedholdende
mobning og chikane fra sin chef.

„Oplevelsen“ og smerten blev brugt til
at starte Just Fight On. En selvhjælpsor-
ganisation for andre i samme situation.
Og fra begyndelsen en stor succes.

Hjælp til selvhjælp
For Jo Anne etablerede via nettet kontakt
til andre i samme situation:

„Hey, er der nogen andre, der har prø-
vet det her, og som har lyst til at mødes
og hjælpes ad med at komme videre?“ lød
det fra Jo Anne. I løbet af kort tid var der
etableret først en og snart flere support-
grupper på nettet, som mødtes on-line en
til to gange om måneden for at hjælpe og
støtte hinanden.

Jo Anne gav adskillige radiointerviews
om emnet og om initiativet og blev snart
kontaktet af så mange mobberamte, at
hun fostrede ideen til Just Fight On.

For ét er at vide, at man lider, har det
skidt på jobbet og ikke har overskud –
men noget andet at definere sit problem
som mobning og erkende, „Ja, jeg bliver
mobbet“ – det kræver for mange både
hjælp og støtte. 

For disse mobberamte mennesker ved
måske ikke, at de bliver mobbet, de aner
ikke, hvor de skal få hjælp, og det er et

tabu at tale om – på mange arbejdspladser.
Just Fight On begyndte i et beskedent

hjørne i soveværelset hos Jo Anne. I dag
er der i perioder op til tre fastansatte og
30-40 frivillige til at rådgive, coache og
uddanne inden for anti-mobning.

Mange af klienterne var i begyndelsen
fra British Airways, som ifølge Jo Anne
har en dobbelt så høj forekomst af mob-
ningstilfælde som gennemsnittet af andre
arbejdspladser.

Men hun får dagligt telefonopring-
ninger fra mange mennesker, der er udsat
for mobning. Mennesker, der har brug
for hjælp til at kæmpe videre. 

Just Fight On er en frivillig organisation, udsprunget af en fæl sag om mobning, 

der stadig – syv år efter – har sat sig dybe spor hos grundlæggeren, Jo Anne Brown.
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Himlen ER blå...

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS

Jo Anne Brown.
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Hvis en person på et spørgeskema om

mobning skal afkrydse, om han eller

hun er blevet råbt af på arbejdet, så

kan der med rette sås tvivl om, hvor-

vidt der er tale om mobning. For det

kan være en situation, hvor den ene

rengøringsassistent råber til en kollega

20 meter nede af gangen.

Blandt andet derfor er der behov for

en mere mangfoldig diskussion af, hvad

mobning er, mener Michael Sheehan,

professor i ledelse og underdirektør i

Centre of Research on Workplace

Behavieurs og Duncan Lewis, professor i

Future Workplaces, begge Universitetet

i Glamorgan, Wales. 

At beskrive mobning er som at skulle

beskrive en elefant. Hvis man isoleret

bliver bedt om at beskrive elefantens

hale, stødtænder, bagben, ører og så

videre – ja, så er det ikke sikkert, at

helhedsbilledet ligner en elefant.

Og hver enkelts elefant ser forskellig

ud. Den enkelte persons opfattelse af,

hvad mobning er, er lige så forskellig.

Den forskellighed er vigtig at tage

højde for, når man undersøger, forebyg-

ger og håndterer mobning, fremhævede

de to arbejdspladsprofessorer på „The

2nd Annual Tim Field Memorial Lecture,

der fandt sted lørdag den 10. november

2007 på Aston Universitet i Birmingham

i England.

Forsimplede kriterier

En del af udfordringen med at definere

mobning som netop mobning er at finde

de kriterier, der kan dække mobning.

Og det er ikke så enkelt endda. 

Generelt er de skandinaviske lande

karakteriseret af højere tal, når det

gælder mobning, end andre lande.

I Danmark – som i resten af

Skandinavien – baserer en del af mob-

beforskningen sig på denne definition

af, hvad mobning er – udformet af Ståle

Einarsen, professor i arbejdsmiljø ved

Universitetet i Bergen, Norge:

„Mobning er en situation, hvor et eller

flere individer målrettet over en periode

opfatter sig selv som mål for negative

reaktioner fra en eller flere personer – i

situationer, hvor ofret for mobning har

svært ved at forsvare sig overfor disse

angreb.“

Samtidig er udgangspunktet ifølge

blandt andet Ståle Einarsen, at en

enkeltstående episode ikke kan karakte-

riseres som mobning.

– Men hvis 10 forskellige personer

oplever at blive udsat for enkeltstående

tilfælde af chikane fra en og samme

person – så kan der jo være tale om

mobning, lød det tilskuerpladserne i

Birmingham.

Og det fik han ret i fra de to profes-

sorer.

De to engelske professorer i arbejds-

miljø Duncan Lewis og Michael Sheehan

efterlyser en mere alsidig drøftelse af,

hvad mobning er. 

Just Fight On 

Jo Anne Brown etablerede

Just Fight On i 2003.

Just Fight On er en non-profit 

interesseorganiasation for 

mobningsramte. 

Organisationen tilbyder på frivillig

basis støtte og rådgivning til men-

nesker udsat for mobning, chikane,

diskrimination, sladder og andre 

re-laterede emner på arbejdspladsen. 

Webstedet www.jfo.org.uk var en

realitet i april 2004, og det var fra

begyndelsen tydeligt, at behovet 

for et sådant initiativ var stort.

Siden 2006 har Just Fight On også

tilbudt rådgivning omkring forebyg-

gelse af mobning til arbejdspladser. 

Tre råd til mobningsramte:

• Sig fra – første gang du 

overhovedet fornemmer mobning.

• Tal med andre om, hvad du 

oplever.

• Skriv ned, hvad der sker 

– helt præcist.

At blive råbt af – 
ikke i sig selv mobning 
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Menneskeret  – er m
in passion

Alle har ret til IKKE at blive mobbet, siger Matt Witheridge,

sociolog og direktør i Andrea Adams Trust. Denne fond er den

største aktør i antimobningsaktiviteter i Storbritannien og 

afviklede 7. november den 4. nationale „stop mobning på

arbejdspladsen“-dag, The Ban Bullying at Work Day. 

En aktivitet, der involverede 350 arbejdspladser og tre millioner

mennesker i Irland, Skotland og England.

– Mobning har mega omkostninger
både for den enkelte, der oplever mob-
ning og for de virksomheder, der oplever
mobning. Tal fra officielle kanaler i
Storbritannien viser, at mobning koster
18,9 millioner arbejdsdage – årligt – i
sygemeldinger og den nette sum af £4
milliarder (ca. 44 milliarder danske kro-
ner, red.), fortæller Matt Witheridge.

Matt Witheridge har været ansat i
Andrea Adams Trust i 13 år og kom
oprindelig i kontakt med Andrea Adams
via en personlig kontakt. Efter en ud-
stationering i Afrika søgte Matt et mid-
lertidigt job for at opspare penge til en
fornyet tur til det afrikanske kontinent.
Men sådan kom det ikke til at gå.

For han blev så grebet af Andrea
Adams’ engagement i arbejdet med anti-
mobning, at han blev hængende.

Han har været en af drivkræfterne i
den kolossale udvikling, fonden har gen-
nemgået. Til i dag, hvor Matt selv og
samarbejdspartnerne betegner fonden

som yderst professionel – både i sine mål-
sætninger og i sin fundraising, som fon-
den er afhængig af i forhold til aktiviteter
og drift.

Den vigtige synlighed
– Vi er konstant ude i fundraising, for vi
er meget afhængige af midler for at
kunne udføre arbejdet. Synlighed om
arbejdet gennem en intens medieinteres-
se omkring Ban Bullying at Work Day er
en af de vigtige metoder, siger Matt
Witheridge. 

I år deltog han selv i BBC MorgenTV-
program og gav i løbet af den 7. novem-
ber 23 interviews til landsdækkende
medier.

Derudover var der fuld dækning over
resten af Storbritannien fra lokale medier,
der var i kontakt med lokale arbejdsplad-
ser – herunder en række postkontorer, da
Royal Mail var en af hovedsponsorerne
for årets kampagne.

Kampagnen er et højdepunkt for det

Af Hanne Juul Nielsen, journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS
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kontinuerlige arbejde, der foregår hele
året, og som udgør den egentlige nerve i
fondens indsats.

Tre hovedområder
Matt Witheridge definerer Andrea
Adams Trust-arbejdet ud fra tre hoved-
områder:
• Non-profit konsulentbistand. Foregår

overfor virksomheder, som betaler for
rådgivning til at skabe opmærksom-
hed omkring den mobning, der fore-
går på arbejdspladsen og får konkret
hjælp fra chikanerådgivere. Over-
skuddet fra den betalte rådgivning går
udelukkende til aktiviteterne i fonden.

• National telefonlinje. Enhver kan gra-
tis ringe til hjælpelinjen og få råd af
fondens medarbejdere. På travle dage
kan der være op til 70 opkald – typisk
omkring kampagnetidspunkt. Resten
af året er gennemsnittet 10-15 daglige
opkald.

• Antimobbedagen, der hvert år har et
forskelligt tema. Den 7. november 20
var temaet „Speak Out“ – Tal Åbent,
underforstået at mobning kan være et
voldsomt tabu at få drøftet og rejst
som et problem.

Tre gode råd
Matt Witheridge understreger, at mob-
ning er et kæmpe problem for den enkel-
te medarbejder, men altid er virksomhe-
dens ansvar.

Han har derfor tre gode råd til
arbejdspladser, der vil gøre noget ved at
forebygge og komme mobning til livs:
• Få udformet en målrettet politik for

netop jeres arbejdsplads. En politik,
der tager højde for netop kulturen,

strukturen og organiseringen på
arbejdspladsen.

• Sørg for at formilde politikken bredt
ud sammen med budskabet om, hvad
mobning er, hvordan virker mobning
– og ikke mindst: Hvad kan du og vi i
fællesskab gøre ved det?

• Involver organisationen ved at udnæv-
ne chikaneansvarlige på alle niveauer.
Alle, der har lyst til at tage ansvar for
at følge op på mobbepolitikken, skal
have mulighed for at være chikane-
eller antimobbeansvarlige. 

Matt Witheridge og Andrea Adams Trust har

sat mobning på dagsorden i Storbritannien.

I år med kampagnetemaet „Speak Out“ –

Tal Åbent – om mobning. 350 arbejdsplad-

ser og tre millioner mennesker deltog. 

Andrea Adams Trust

Staben består inklusive Matt

Witheridge af 

• seks faste medarbejdere – alle

beskæftiget med opgaver inden-

for både fundraising, rådgivning

på telefonen og PR-arbejde

• 20 trainees, der på frivillig basis

hjælper

• 40 deltidsmedarbejdere, der 

udfører konsulentarbejde, 

psykologbistand m.v. i forhold til

arbejdspladserne.

Andrea Adams var en kendt journa-

list og TV-vært, der i 1991 satte

fokus på mobning på arbejdspladsen

med et indslag om en højtstående

bankdirektør, der blev mobbet væk

fra sit job og stod åbent frem og

talte om det.

Andrea Adams udgav senere

samme år bogen „Bullying at work“

(forlaget Virago) og blev en aner-

kendt kapacitet på området.

Da Andrea Adams døde i 1995,

var hendes arbejde for sagen så

kendt og anerkendt, at en gruppe

mennesker, herunder Lyn Witheridge,

mor til Matt Witheridge, fik etableret

en nonprofit og upolitisk fond, der

havde det formål at føre Andrea

Adams arbejde videre.

Andrea Adams Trust blev lanceret

i juni 1997 med det klare formål at

reducere mobning på arbejdspladser

ved en øget opmærksomhed på

• forskning og information

• træning og uddannelse

• promovering af „best practise“

• kampagne for mere effektiv 

lovgivning.

Andrea Adams Trust’s kampagnemateriale.
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Så er det mandag morgen. Næsten hele afdelingen er mødt frem, og langsomt påbegyndes
ugens arbejde. Det er mere end den almindelige „mandags-træghed“, der præger arbejdet.
Hele luften er mættet med en mærkbar ulyst … Andreas har endnu en gang meldt sig syg.
De fleste ved godt hvorfor. De uafbrudte bryderier endte fredag atter med, at Andreas blev
drillet, hånet og skældt ud… (fra bogens kapitel 4).

Mobning på arbejdspladsen er ikke et nyt fænomen. Det har nok altid eksis-
teret, mere eller mindre åbenlyst. Desværre er det stadig meget tabubelagt at tale om,
at det sker.   

Mobning rammer bredt. Alle kan blive udsat for mobning på arbejde – og alle kan
selv blive en mobber. Mobning kan have alvorlige konsekvenser for den, det går ud
over, for kollegerne, der måske er vidne til mobningen – for klimaet på hele arbejds-
pladsen. Derfor gælder det om at få mobningen stoppet i tide, og her har både ledelse
og medarbejdere et ansvar. 

Den stille epidemi sætter fokus på mobning som fænomen(er) og på, hvordan man
kan forstå, forebygge og håndtere mobning på arbejdspladsen.

Fagpersoner og forskere bidrager med hver deres perspektiver og viden om mobning
– og hvad vi kan gøre ved den. Hvert kapitel i bogen slutter med en række spørgsmål,
man kan bruge til at „tage temperaturen“ på arbejdspladsen. 

Bestil bogen her og brug den til at sætte gang i diskussion og handling på DIN
arbejdsplads. 

Den stille epidemi 

– om mobning på arbejdspladsen

• Eva Gemzøe Mikkelsen definerer 

og beskriver mobningens forskellige 

former og giver nogle bud på, hvor-

dan arbejdspladsen kan håndtere 

tilfælde af mobning.

• Nethe Plenge sætter spot på, 

hvordan medarbejdere og ledelse

sammen kan gøre en indsats for at

styre arbejdspladsens konflikter.

• Annie Høgh skriver om mobningens

alvorlige konsekvenser for helbredet.  

• Lars Andersen skriver om lederen

som mobbeknuser og rollemodel for

en positiv samarbejdskultur. 

• Svend-Erik Hermansen sætter fokus

på tillids- og sikkerhedsrepræsentan-

tens roller og redskaber i arbejdet

med at forebygge og håndtere 

mobning på arbejdspladsen. 

• Dorthe Perlt præsenterer en række

værktøjer, arbejdspladsen kan bruge

til at kortægge arbejdsmiljøet, til

kommunikation og konfliktløsning. 

• Mogens Agervold og Jørgen Møller

Christiansen skriver om mobning 

og psykisk arbejdsmiljø.  

• Lars Paludan Müller ser på sammen-

hængen mellem mobning og organi-

sationskultur. 

• Liv Starheim skriver om arbejds-

pladsen som undtagelsestilstand og

om mobning som krise. 

• Bogen indeholder desuden: Fakta om

mobning. Gode råd mod mobning –

til leder, tillidsrepræsentant, kolleger,

den mobbede og dennes pårørende.

Samt et kapitel med „basislitteratur”

og nyttige links.

Den stille epidemi

– Ny brugsbog om mobning på arbejdspladsen

Den stille epidemi – om mobning på arbejdspladsen

Red. Dorthe Perlt og Karen Pedersen

Socialt Udviklingscenter SUS, 2007
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