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Af Karen Pedersen, freelancejournalist

Der er sat 10 millioner kroner af på Finansloven til
„at stoppe mobning på arbejdspladserne“. Hvorfor er det så
vigtigt at sætte ind over for netop mobning?

„Mobning er et meget alvorligt problem.
Mobning rammer ofrene ufatteligt hårdt. Mange
medarbejdere, der er blevet mobbet, er sygemeldte
i flere år, og mange bliver aldrig i stand til at vende
tilbage til arbejdspladsen. Det kan vi ikke leve
med.“

„Det er ikke kun ofrene, der rammes. Hele
arbejdspladsen lider under mobning. Mobning ska-
ber angst og utryghed: Hvornår rammer det mig?
Det påvirker trivslen, det påvirker samarbejdet og
effektiviteten, og det er uacceptabelt for både med-
arbejderne og ledelsen.“

„Og så er problemer med mobning svære at
løse. Alt for mange går for længe. Mange gange er
det først, når medarbejderen bryder sammen, at
chefen opdager, at der er noget galt. Det viser, at
mobning også handler om god ledelse og indlevel-
sesevne.“

Er det ikke ledelsens ansvar at sørge for, at der er et godt
arbejdsmiljø på arbejdspladsen – og altså også forebygge
mobning?

„Det handler i høj grad om anstændig og

ansvarlig ledelse. Ledelsen skal forebygge og hånd-
tere mobning, bl.a. ved at sætte en standard for
omgangstone, værdier og leveregler. Men ledelsen
skal gøre det sammen med medarbejderne. Det er
medarbejderne, der ved, hvordan det foregår „på
gulvet“ i virksomheden.“

AMI’s seneste undersøgelse om psykisk arbejdsmiljø viser,
at hver 12. lønmodtager er blevet mobbet på arbejdspladsen
inden for det seneste år. Har I også mobning inde på livet
på din arbejdsplads, i Beskæftigelsesministeriet? 
„’Ministeren burde jo have orden i eget hus’ kan
man mene. Men også hos os er der folk, der har
følt sig mobbet, eller har oplevet, at en kollega blev
mobbet. Det viste departementets Arbejdsplads-
vurdering i 2004.“

„Efter det kom frem, fik vi lavet en politik imod
mobning. Først og fremmest står det klart, at mob-
ning ikke er i orden. Det er et fælles ansvar og en
pligt for chefer og kolleger at forebygge og gribe
ind. Politikken indeholder både elementer til fore-
byggelse og håndtering af mobning. Fx har chefen
altid pligt til at tage problemstillingen op, hvis der
er tegn på mobning. Chefen er ansvarlig for at
afklare problemstillingen og har pligt til at gøre
mobberen opmærksom på situationen. – Både
medarbejdere og chefer var med til at lave politik-
ken.“ 

En treårig indsats skal frem til udgangen af 2007 sætte mobning på 

dagsordenen i organisationer, på arbejdspladser og i offentligheden. 

Hvorfor – og hvad får vi for de 10 millioner, der er sat af til indsatsen? 

Det spurgte vi beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen om.

10 millioner
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Med stop mobning-indsatsen 

sætter vi endnu en gang fokus på, 

at mobning ikke er i orden.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V)
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Hvad er mobning?

Når en eller flere personer regelmæssigt og

over længere tid – eller gentagne gange på

grov vis – udsætter en eller flere andre

personer for krænkende handlinger, som

vedkommende opfatter som sårende eller

nedværdigende (taget fra Arbejdstilsynets

vejledning om mobning).

Hvordan undgår vi at noget udvikler

sig til mobning?

Enhver medarbejder har ret til at sige fra

overfor drillerier eller en omgangstone man

ikke kan acceptere, også selvom kollegaer

måske ikke betragter det så alvorligt. 

Det er legitimt at tale om mobning. 

Alle kan medvirke til at forebygge mobning

ved at være særlig opmærksomme på god

introduktion af nye kolleger og medvirke til

et godt samarbejde, ved at give konstruktiv

ros og ris, ved at vise tillid og respekt over-

for kollegerne

Hvordan håndterer vi mobning?

Det er et fælles ansvar, at medvirke til, at

tilløb til mobning standses hurtigst muligt.

Alle har ret og pligt til at gribe ind, hvis

mobning finder sted, eller hvis konflikter

går over grænsen for acceptabel adfærd.

Chefen har det overordnede ansvar for at

skabe rammer, hvor mobning ikke trives og

for at løse konflikter inden de bliver til

mobning. Chefen skal være en god rollemo-

del, der viser at mobning er en uacceptabel

adfærd, ved at være åben i medarbejder-

samtalen og lytte efter signaler på mob-

ning, ved at lytte til mobberen og offeret.

Chefen har pligt til at tage ansvar og gribe

aktivt ind, hvis mobning finder sted. 

Kollegerne har pligt til at forsøge at standse

mobning.

Mobning er uacceptabelt og kan medføre

afskedigelse af mobberen.    

Hvad er ikke mobning?

En konkret konflikt eller skænderi er ikke

mobning. Det samme gør sig gældende i

forbindelse med konkret kritik.

Hvad gør vi konkret hvis en 

mobbesituation opstår?

Hvem kan man henvende sig til?

Den, der oplever mobning, har flere mulig-

heder for at tale med andre om problemet:

Fx. en eller flere kolleger, tillidsrepræsen-

tanten, chefen, departementets ressource-

person vedr. mobning eller eksternt rette

henvendelse til Nordic Mental Corporation

(Tlf. 70 10 11 02) om professionel bistand).

Chefen har altid pligt til at tage problemstil-

lingen op, hvis der opstår tegn på mobning

i centret. Chefen er ansvarlig for at afklare

problemstillingen og har pligt til at gøre

mobberen opmærksom på situationen. Det

er chefens ansvar at søge konflikten løst

hurtigst muligt.

Chefen har endvidere pligt til i givet fald at

medvirke til eventuel flytning af mobberen

– eller eventuelt (hvis den mobbede selv

måtte ønske det) af den mobbede.

Såfremt der er behov for personalemæssige

sanktioner eller andre aktive handlinger,

skal Koncernpersonalecentret inddrages.

Det afhænger af situationen og af den

mobbedes ønsker, hvem der i første

omgang skal informeres og inddrages i en

håndtering af problemet.

Hvis der måtte være tale om mobning af

grov karakter jf. definitionen, kan der blive

tale om advarsler til den eller de der har

udøvet mobningen og i særlig grove tilfæl-

de afskedigelse.

Det er ikke ukollegialt at henvende sig til

chefen, Koncernpersonalecentret eller en

kollega hvis man synes at noget er ved at

løbe løbsk.

Hensigtserklæring vedr. departementets håndtering af mobning

Mobning er ikke acceptabel. Ud fra departementets værdier samarbejde, ansvar og respekt er det

et fælles ansvar både for chefer og medarbejdere at sikre en god trivsel og et godt psykisk

arbejdsmiljø. Vi har et fælles ansvar for at behandle hinanden respektfuldt og medvirke til et godt

samarbejde. Det betyder, at alle har en forpligtelse til aktivt at forebygge mobning og til at gribe

aktivt ind, når mobning måtte finde sted. 

Politik imod mobning 
i Beskæftigelsesministeriets
departement
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Hvad håber du, der kommer ud af indsatsen „stop mob-
ning“. Hvad vil du gerne „have for pengene“?

„Med stop mobning-indsatsen sætter vi endnu
en gang fokus på, at mobning ikke er i orden. Det,
der er kærlige drillerier for én, kan godt være mob-
ning for en anden. Det skal vi kunne håndtere ude
på arbejdspladserne.“

„Puljepengene skal gøre os klogere på mobning.
Puljemidlerne går til projekter, hvor metoder om
forebyggelse og håndtering af mobning kan blive
afprøvet og forbedret. Det kan være svært for både
den, der bliver mobbet, kollegerne og ledelsen at
se, hvordan de får det stoppet. Puljen skulle gerne
give nogle værktøjer til virksomheder og uddannel-
sesinstitutioner, så de kan se, hvad de kan gøre.
Det kan fx være i form af informations- og under-
visningsmaterialer, som kan fortælle hvad mobning
er, og hvordan den kan forebygges og håndteres.“



Af Karen Pedersen, freelancejournalist

„Det er svært at tale om voksenmobning.
Derfor har vi skrevet om det.“ Sådan lyder over-
skriften på en helsidesannonce, som HK i april
havde indrykket i flere aviser – sammen med en
opfordring om at ringe til en rådgiver, hvis man
følte sig mobbet på sit arbejde.

HK har i flere år sat fokus på mobning med
oplysning, rådgivning og et rehabiliteringsprojekt
for mobbeofre under HK HANDEL. Derfor er de
– selvfølgelig – også ganske tilfredse med, at der nu
er sat 10 millioner kroner af til at sætte mobning
på arbejdspladsen yderligere på dagsordenen.

„Jeg kunne ønske mig, at vi fik begrænset mob-
ning, for det er et stort problem på mange arbejds-
pladser“, siger Jørgen Hoppe, som er formand for
HK HANDEL og samtidig HK/Danmarks
arbejdsmiljøordfører.

„Det er vigtigt at have fokus og opmærksomhed
på mobning, at få talt om det. Meget handler om
den måde, vi taler til hinanden på, det forskelligt,
hvordan vi opfatter ting. Man kan sagtens mobbe
uden at mene noget ondt med det. Derfor er det
vigtigt at fortælle, at det er mobning, hvis den, det
går ud over, føler sig krænket.“

Tonen er blevet hårdere
„Vi oplever, at flere føler sig mobbet, at tonen er
blevet hårdere. Den øgede fokus gør nok, at flere
tør melde ud, og samtidig er folk blevet bedre til at

sige fra. Vi lærer i skolen, at man ikke skal finde sig
i hvad som helst. Man bøjer ikke nakken, men går
til sin fagforening, og det synes jeg er godt“, siger
Jørgen Hoppe.

Også Arbejdsmiljørådgiverne, som er branche-
foreningen for autoriserede arbejdsmiljørådgivere,
bedriftssundhedstjenester og andre arbejdsmiljø-
konsulenter, kan mærke, at problemer med mob-
ning trænger sig på.

„Vi ser i en række brancher og virksomheder, at
solidariteten bliver mindre, måske på grund af
konkurrencesituationen. Det er også med til at
skabe mobning. Hvor tonen måske før var rå og
hjertelig, er den nu kun rå“, siger Arbejdsmiljøråd-
givernes direktør Anders Kabel.

„Mobning trænger sig på. Jeg tror, det hænger
sammen med, at der er kommet mere fokus på det.
Og så er vi blevet mere opmærksomme på, at mob-
ning har stor betydning, både for folk selv og for
arbejdsklimaet, det er elendigt for virksomheden“,
siger Anders Kabel, som ser frem til, at nogle af
stop-mobning-millionerne bliver brugt til meto-
deudvikling.

„Der er fx brug for at finde ud af, hvad der
karakteriserer en mobbekultur, og hvordan vi kan
skabe ændringer på arbejdspladsen – væk fra den
kultur. Og der er brug for forskellige metoder, for
virksomhederne er meget forskellige.“

„Jeg synes også, det er vigtigt at få synliggjort
succesfulde forløb. Vi (BST’er og arbejdsmiljøråd-
givere, red.) kommer ud og hjælper med at løse
problemerne, hvis virksomhederne beder om det,

Både fagforbund og arbejdsmiljørådgivere mærker det. 

Problemer med mobning trænger sig på.

Et stort problem 
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Den øgede fokus gør nok, at flere tør melde ud, og samtidig er folk blevet

bedre til at sige fra. Man bøjer ikke nakken, men går til sin fagforening, og

det synes jeg er godt.

Jørgen Hoppe, formand for HK HANDEL og arbejdsmiljøordfører i HK/Danmark.



men så hører man ofte ikke mere om det. Mange
arbejdspladser ønsker ikke og stå frem og fortælle om,
at de har problemer med mobning. I og med der kom-
mer fokus på det, kan det være med til at gøre det mere
legalt.“ 

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen er
enig i, at det er vigtigt at få „de gode historier“ frem.

„Kampagner og konferencer er en måde at fortælle
om de gode erfaringer, virksomhederne rundt om i
landet gør sig. Der er brug for virkelige historier om,
hvordan mobning kan håndteres eller helst helt und-
gås“, siger ministeren.

Aftale mod mobning
Arbejdsmiljøloven giver mulighed for, at arbejdsmar-
kedets parter selv kan indgå aftaler for at sikre et godt
arbejdsmiljø. Det betyder så, at Arbejdstilsynet ikke
blander sig i spørgsmål om arbejdsmiljøet. En sådan
aftale har HK HANDEL indgået med arbejdsgiveror-
ganisationen Dansk Handel & Service via Handels-
kartellet i Danmark, som samler fagforeningerne
inden for handelsområdet. De to organisationer har
indgået en aftale om at begrænse og håndtere mobning
og seksuel chikane på arbejdspladserne.

„Vi synes godt, at man selv kan lave aftaler“, siger
Jørgen Hoppe. „Vores aftale betyder, at vi kan tage ud
som parter, opsøgende eller ved henvendelser, og hjæl-
pe med at løse problemerne. Vi har en konsulent hvert
sted. Det vigtigste i aftalen er, at vi kan behandle sager
om mobning fagretsligt og få idømt bod. I det civile
retssystem er det næsten ikke til at bevise, at der har
fundet mobning sted, fordi bevisbyrden ligger hos
den, der er blevet mobbet.“

Claus Hjort Frederiksen kalder den slags aftaler
mellem arbejdsmarkedets parter for en god ide.

„ Det er dem, der har fingrene i mulden. De ved,
hvad der sker ude på virksomhederne. Jeg håber, at
mange flere indgår aftaler om mobning og seksuel chi-
kane“, siger ministeren.

„Myndighederne har vanskeligt ved at se problemer
med mobning. Hvis Arbejdstilsynet kan træde ind på
en arbejdsplads og sige, at her er der problemer med
mobning, så står det grelt til.“ 
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Hmm... et slemt tilfælde 
af »Infirmus Mobbitus«..!



Folketinget har gennem Satspuljeaftalen for 2005 afsat 10 millioner kr. til 

en 3-årig indsats imod mobning. Socialt Udviklingscenter SUS skal koordinere 

indsatsen frem til udgangen af 2007.

Af Puk Draiby, konsulent

Socialt Udviklingscenter SUS

Projekt „Nedsæt sygefraværet – STOP
mobning på arbejdspladser“ skal i de kommende
år være med til at sætte mobning på dagsordenen i
faglige organisationer, på arbejdspladser og i
offentligheden. Det overordnede formål er at
reducere omfang og skadevirkninger af mobning
på arbejdspladser. Mobning er en af de store syn-
dere i forhold til øget sygefravær. Forhåbningen er,
at projektet kan være med til at nedbringe sygefra-
været.

Projektet retter sig mod både offentlige og pri-
vate arbejdspladser – uanset hvor man arbejder,
kan man risikere at blive udsat for mobning. Et
vigtigt parameter for projektet er derfor at sikre, at
projektets resultater kan anvendes på tværs af sek-
torer, brancher, professioner og arbejdspladser.

Projektet er administrativt forankret i Ar-
bejdstilsynet, mens de konkrete aktiviteter vareta-
ges af Socialt Udviklingscenter SUS.

4 millioner til arbejdspladser
Projektets omdrejningspunkt er en pulje på 4 mio.
kr. Arbejdspladser landet over havde sidste år
mulighed for at søge midler til udviklings- og inter-
ventionsprojekter, der omhandler forebyggelse

eller håndtering af mobning. Den første del af pul-
jen på 1,5 mio. kr. blev fordelt i november sidste år,
mens den anden del på 2,5 mio. kr. blev uddelt i
februar 2006. 45 arbejdspladser søgte puljen, heraf
har 36 arbejdspladser fået støtte til deres projekter.
Arbejdspladserne får op til 150.000 kr. hver.

Der er stor branchemæssig og geografisk spred-
ning projekterne imellem – blandt andre har
Forsvaret, en række store hospitaler, forsikrings-
og medicinalvirksomheder, uddannelsesinstitutio-
ner, skoler og institutioner ønsket at igangsætte
projekter om forebyggelse eller håndtering af
mobning. Spredningen på trods er det dog stadig
offentlige arbejdspladser, som dominerer billedet –
29 offentlige og 7 private arbejdspladser deltager i
projektet.

I forhold til, hvilke metoder som skal afprøves,
favner projekterne bredt. Der er dog en række fæl-
lestræk. Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø
gennem bedre kommunikation, åbenhed, anerken-
delse og en ledelse, som går i front, er elementer i
en del projekter. Et andet fællestræk er, at mange
projekter iværksættes på baggrund af sammenlæg-
ninger i forbindelse med strukturreformen eller
andre organisatoriske ændringer. De nye strukturer
kræver nye samarbejdsformer og -relationer, og
ofte skal forskellige arbejdskulturer mødes og lære
at „leve sammen“. Det er blandt andet her, der er
en øget risiko for, at mobning opstår.

To gange årligt mødes repræsentanter for de 36
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arbejdspladser til et todages netværksmøde. Med
netværksmøderne sikres en løbende erfaringsop-
samling og vidensformidling mellem – og fra –
projekterne. Netværksdannelsen skal desuden
bevirke, at deltagerne bliver inspireret til at tage de
gode erfaringer og viden med tilbage til egen
arbejdsplads.

Socialt Udviklingscenter SUS yder efter aftale
med de enkelte arbejdspladser processtøtte og råd-
givning til udviklings- og interventionsaktiviteter.
Det er samtidig Socialt Udviklingscenter SUS’
opgave at formidle de erfaringer og den viden, der
genereres på arbejdspladserne, så andre arbejds-
pladser kan få gavn af de afprøvede metoder.

Arbejdsmarkedets organisationer 
på banen
Arbejdsmarkedets organisationer er vigtige spille-
re, hvis mobning på arbejdspladser skal bekæmpes.
Derfor er der etableret et netværk for faglige orga-
nisationer, der skal fungere i perioden 2005-2007.
Formålet med netværket er dels at fungere som
forum for holdnings-, idé- og erfaringsudveksling,
dels at udbrede kendskabet til eksisterende viden
og erfaringer. Organisationsnetværket skal samti-
dig arbejde for erfarings- og vidensformidling på
tværs af sektorer og brancher. Hermed kan der
skabes grundlag for en hurtig og effektiv omsæt-
ning af gode idéer og god praksis. Foreløbig har 21
organisationer tilsluttet sig netværket.

Dialog med ledere
At ledelsen går med, er afgørende for, om det lyk-
kes at forebygge mobning. Derfor arrangerer

Socialt Udviklingscenter SUS en række dialogmø-
der for ledere, personalechefer og HR-konsulenter
med henblik på erfaringsudveksling og kvalifice-
ring af forebyggelsesarbejdet. Det handler først og
fremmest om at udbygge lederkompetencer og
formulere mobningspolitikker. Dialogmøderne
skal danne grobund for, at deltagerne kan høste
erfaringer fra hinanden, ligesom deltagerne skal
kunne trække på hinandens viden og praksis på de
enkelte arbejdspladser.

Formidling af viden til offentligheden
De mange aktiviteter i projektet og den viden, der
skabes undervejs, skal formidles videre. Dette sker
løbende gennem elektroniske nyhedsbreve, der
udsendes fire gange om året, i Mobbemagasinet,
som kommer to gange om året, og på hjemmesi-
den www.stopmobning.dk. Her annonceres aktivi-
teter løbende, udviklingsprojekterne beskrives, og
der er viden og gode råd om, hvordan man kan
forebygge og håndtere mobning.

I efteråret 2006 bliver der produceret en dvd,
som virksomheder kan bruge i forbindelse med en
indsats imod mobning.
Projektet afsluttes med en konference i efteråret
2007. Her formidles erfaringer og viden fra pro-
jektets forskellige aktiviteter. Og der vil blive lagt
særlig vægt på at videreformidle de gode erfaring-
er, arbejdspladserne har gjort i forhold til metoder
til at komme mobning til livs. Erfaringer fra pro-
jekterne samles i en undervisningsbog, som udgi-
ves i efteråret 2007, den skal inspirere virksomhe-
der til at sætte forebyggelse af mobning på dagsor-
denen.

Nedsæt...
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Klik ind på www.stopmobning.dk 

hvis du vil vide mere om projektet, 

modtage nyhedsbrevet eller deltage 

i nogle af de nævnte aktiviteter. 
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Mobning og ubehagelige drillerier 

på arbejdspladsen kan give 

langvarige problemer med helbredet. 

Det viser en ny Ph.D. afhandling 

fra Arbejdsmiljøinstituttet. 

Af Annie Høgh, cand.psych., Ph.D. Forsker på

Arbejdsmiljøinstituttet

Mobning på arbejdspladsen er en
belastning både for den, det går ud over, for kolle-
gerne og for organisationen. Mobning starter ofte
i det skjulte. Men det kan udvikle sig og blive mere
åbenlyst, hvis der ikke gøres noget ved de proble-
mer og konflikter, som tit er forløbere for mob-
ning. På arbejdspladser med mobning er der ofte et
dårligt socialt klima. Fx kan mangel på ledelse, rol-
lekonflikter og konflikter i en arbejdsgruppe med-
føre øget stress og frustratio-ner, som kan give
grobund for mobning på arbejdspladsen.

Når man mobber andre, kan det ske gennem
noget man gør, eller noget man undlader at gøre.
Mobning kan være rettet direkte mod en person, fx
ved rygtespredning, social isolation (udstødelse af
arbejdsgruppen) eller ubehagelige eller sårende
drillerier. Det kan også være arbejdsrelateret, fx
overdreven overvågning eller kontrol af personens
arbejdsopgaver, genta-gen uberettiget kritik, eller
at man ikke får de informationer, som er vigtige
for, at man kan udføre sit arbejde m.m. Ansatte,

der udsættes for mobning på arbejdspladsen,
mangler ofte støtte og opbakning fra ledelse og
kolleger. Det er uheldigt, da et støttende arbejds-
miljø kan beskytte de ansatte mod nogle af de ska-
delige konsekvenser, som mobning har for helbred
og velbefindende.

I Ph.D. afhandlingen indgik to undersøgelser af
mobning og ubehagelige drillerier på ar-bejdsplad-
sen. Undersøgelsen af mobning fandt sted på en
række arbejdspladser i Skåne i 2001. Under-
søgelsen af ubehagelige drillerier er fra
Arbejdsmiljøinstituttets nationale ar-bejdsmiljøko-
horte (NAK) 1995-2000 (Høgh, 2005).

En undersøgelse af mobning
Mobning på arbejdspladsen finder sted, når en per-
son regelmæssigt og over længere tid ud-sættes for
ubehagelige og/eller krænkende handlinger, som
personen ikke kan forsvare sig imod. I nogle
undersøgelser præciseres det, at adfærd ikke er
mobning, når to personer med samme „styrke/
magt“ har en konflikt, eller når der er tale om en
enkelt handling. Hele denne definition blev brugt i
en undersøgelse af 437 ansatte i 5 svenske virk-
somheder i Skåne. Defi-nitionen blev givet, inden
deltagerne blev spurgt, om de havde været udsat
for mobning på de-res arbejdsplads inden for de
sidste 6 måneder. Undersøgelsen viste, at 5 pct. af
såvel mandli-ge som kvindelige ansatte havde
været udsat for mobning. Andre 9 pct. af de
kvindelige an-satte og 11 pct. af de mandlige havde
været vidner til mobning på deres arbejdsplads.

Undersøgelsen viste, at de, der havde været
udsat for mobning, fik mindre støtte og op-
bakning fra deres leder og kolleger end andre
ansatte. Sammenlignet med både vidner til mob-
ning og andre ansatte havde de, som var blevet
mobbet, flere symptomer på depression og angst.

Fakta om mobning
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Depression
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Brystsmerter

Muskelsmerter

Træthed

Hovedpine

Ikke glad

Hjertebanken

Angst

Manglende
energi

Ser han
ikke lidt
syge ud..?
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det til ham..?



De følte sig mindre glade og trygge og havde lave-
re selvtillid. De havde også flere fysiske sympto-
mer, som fx hovedpine, brystsmerter, hjerteban-
ken og muskelsmerter.

Også vidner til mobning så ud til at reagere på
den mobning, som fandt sted på deres ar-bejd-
splads. De havde flere angstsymptomer end ansat-
te, som ikke var blevet mobbet, og de fik mindre
støtte og opbakning fra deres leder.

Kroppens fysiologiske stressreaktion blev også
undersøgt (målt gennem en analyse af stresshor-
monet kortisol). Resultaterne viste, at de, som var
blevet mobbet, havde en fysiolo-gisk stressreak-
tion, som tydede på, at deres krop var i en kronisk
stresstilstand. Det er noget, der primært ses hos
mennesker, som har været udsat for traumatiske
oplevelser og efterføl-gende udvikler posttrauma-
tiske stressreaktioner. Det ses også hos mennesker,
som har kronisk træthedssyndrom. Hverken vid-
ner eller andre ansatte havde sådanne fysiske
stressreaktioner.

Undersøgelsen viser, at der er en sammenhæng
mellem mobning og helbred, men fordi vi spurgte
til mobning og helbred på samme tid, er det svært
at sige, hvad der er årsag og virk-ning. Bliver folk
fx udsat for mobning, fordi de har et dårligt hel-
bred, eller får de et dårligt helbred på grund af
mobningen? Der er tidligere kun lavet enkelte
undersøgelser, der følger folk, som bliver udsat for
mobning, over længere tid, så man bedre kan kon-
kludere om årsa-ger og virkninger. Disse undersø-
gelser viser, at mennesker, som er udsat for mob-
ning, har fle-re depressive symptomer og også flere
sygedage. Så man kan sige, at undersøgelse viser
samme tendens tidligere studier.

Ubehagelige drillerier
En af de negative handlinger, som ofte er en del af
mobningen, er ubehagelige eller sårende drillerier.
Drillerier kan defineres som en form for provoka-

tion, der ofte bliver ledsaget af sidebemærkninger,
som på en spøgefuld måde kommenterer noget,
der er relevant for den, det går ud over. Drillerier
kan være en behagelig måde at løse uenigheder
mellem ansatte. Men det er kun muligt, hvis alle er
enige om, at det er en acceptabel form for kom-
munikation. Mel-lem voksne er drillerier som
oftest tvetydige, og „ofrene“ oplever tit drillerierne
mere nega-tivt, end dem der driller. Når drillerier-
ne bliver ubehagelige eller sårende og bliver genta-
get flere gange over længere tid, kan det være en
del af mobningen.

Ubehagelige drillerier er blevet undersøgt i
Arbejdsmiljøinstituttets nationale arbejdsmil-jøko-
horte, som er en befolkningsundersøgelse, der
gennemføres hvert 5. år. Her er det muligt at se,
om det at være udsat for ubehagelige drillerier har
konsekvenser på længere sigt for dem, det går ud
over. 4.647 mennesker i arbejde deltog i undersø-
gelsen i 1995 og 2000. I 1995 havde 6,3 pct. været
udsat for ubehagelige drillerier inden for de sidste
12 måneder. No-genlunde lige mange mænd og
kvinder. Mange af dem var også udsat for ubeha-
gelige drilleri-er i 2000. Undersøgelsen viste, at når
man én gang har været udsat for ubehagelige dril-
lerier, så har man en ca. 4? gang større risiko for
også at blive drillet på en negativ eller ubehagelig
måde 5 år senere. Man kan derfor antage, at de har
været udsat for mobning på deres arbejds-plads.

Undersøgelsen viste også, at de drillede havde et
dårligere socialt klima end andre i un-dersøgelsen.
Både mænd og kvinder havde lavere støtte og
opbakning fra deres ledere og kol-leger. De ople-
vede også flere konflikter og skænderier på deres
arbejdspladser og flere rolle-konflikter. Derudover
oplevede mændene også mere uklarhed om roller.

Går ud over helbredet
At være udsat for ubehagelige drillerier påvirker
helbredet både på kort og på lang sigt. Vi fandt i

Fakta
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Ny pjece

Socialt Udviklingscenter SUS har netop udgivet pjecen „Stop mobning på arbejdspladsen. Gode

råd om forebyggelse og håndtering af mobning i social- og sundhedssektoren“. I pjecen kan man

læse om, hvordan nogle arbejdspladser på social- og sundhedsområdet arbejder med at synliggø-

re, forebygge og håndtere mobning. Der er også gode råd at hente, hvis arbejdspladsen selv vil i

gang -fx med at udarbejde en politik i mod mobning.

Pjecen kan rekvireres gratis ved henvendelse til Socialt Udviklingscenter SUS, sekretær Bente

Jensen, bej@sus.dk. Modtageren skal dog betale porto og administrationsgebyr.

www.sto
pmobning.dk

bning 

dspladsen

else og håndtering af mobning i so
cial- og sundhedssektoren

Det er faktisk værre 

end at brække benet.

undersøgelsen, at både mænd og kvinder var mere
trætte, manglede energi og havde flere depressive
symptomer i 1995 end dem, som ikke havde været
udsat for ubehagelige dril-lerier. I 2000 havde
mændene flere depressive symptomer. Det dårlige
sociale klima kunne forklare nogle af mændenes
symptomer, men der var også en direkte sammen-
hæng mellem de ubehagelige drillerier og sympto-
merne. Kvinderne var mere trætte i 2000, mangle-
de energi og havde flere depressive symptomer, og
deres symptomer havde ingen sammenhæng med
det sociale klima på arbejdspladsen.

Vi havde mulighed for at følge de personer, som
var udsat for ubehagelige drillerier i 1995, og spør-
ge til deres helbred både i 1995 og i 2000. Vi kan
derfor med rimelig sikkerhed i denne undersøgelse
sige, at de ubehagelige drillerier var årsag til de hel-
bredssymptomer, de havde i 2000.

Disse resultater viser, at det er meget vigtigt at
forebygge mobning på arbejdspladsen. Det er vig-
tigt at løse de problemer, der kan være forløbere
eller danne grobund for at mobning kan udvikle
sig. Fx løse konflikter i en arbejdsgruppe, inden de
eskalerer og bliver personlige. At sørge for at de
ansatte får den støtte og opbakning, som de har
behov for, og at ingen bliver udstødt af en arbejds-
gruppe.

I en ny undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet
af det psykiske arbejdsmiljø på danske ar-bejd-
spladser i 2004 svarede 8,3 pct., at de havde været
udsat for mobning inden for det sidste år. Det fles-
te en gang imellem. Ca. 2 pct. havde været udsat
for mobning dagligt til ugentligt. Denne undersø-
gelse, som er en repræsentativ undersøgelse af den
danske arbejdsstyrke, viser også, at der er sket en
stigning i ubehagelige drillerier fra 6,5 pct i 1997 til
8,3 pct. i 2004 (se www.ami.dk, og Kristensen,
2006).
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Af Signe Tønnesen, miljøkonsulent
Ledernes Hovedorganisation

En venlig og godmodig omgangstone er
langtfra en selvfølge på danske arbejdspladser.

Problemer med mobning plager hver sjette virk-
somhed herhjemme. Det viser en undersøgelse fra
Ledernes Hovedorganisation, der er baseret på
svar fra 548 ledere fra et repræsentativt udsnit af
de danske virksomheder. Hver anden leder har
inden for de seneste tre år oplevet, at medarbej-
derne mobber hinanden. Indimellem deltager lede-
ren også i mobningen eller bliver selv mobbet,
viser undersøgelsen.

Produktiviteten falder
Ud over at mobningen giver de ansatte ar på sjæ-
len, kan problemer med mobning aflæses på virk-
somhedens bundlinje, fordi sygefraværet stiger, og
produktiviteten falder. Sygefraværet rammer i før-
ste række den mobbede, men det går også ud over
kollegerne, når der mobbes. Mobning giver et dår-
ligt samarbejdsklima, der mangler engagement,
motivation og latter. Ingen tager initiativ til noget,
ingen ønsker at melde sig til særlige opgaver, og
man har generelt ikke mod på at prøve noget nyt.
Produktiviteten falder som en naturlig følge af det
manglende engagement, konflikter og dårligt sam-
arbejdsklima.

Mobning skal tages alvorligt
Fra undersøgelser ved vi, at mobning ofte opstår,
når uoverensstemmelser mellem ansatte på en virk-

somhed får lov at udvikle sig, uden at nogen skri-
der ind. Uoverensstemmelserne opstår ofte på bag-
grund af et konkret problem, fx at lageret skal
vente på varer fra produktionen for at komme
videre. Bliver problemerne ikke løst, glemmes de
oprindelige (faglige) problemer ofte, og konflikten
bliver personlig. Jo flere uløste konflikter, der er på
en arbejdsplads, desto mere mobbes der også. Der
er en klar sammenhæng her.

Små ting kan pludselig blive meget store, især
når man er under pres. Derfor bør medarbejdere
og ledere være meget opmærksomme på uløste
konflikter og på tonen på arbejdspladsen.

36 pct. af lederne i undersøgelsen fra Ledernes
Hovedorganisation erkender, at de har reageret for
sent – eller slet ikke reageret – når en medarbejder
bliver mobbet. At mobningen ikke „bliver set“
handler både om, at det er nemmere at blande sig
udenom, og at det måske kan være svært at erken-
de, at det er mobning, der foregår. Mange, der bli-
ver mobbet, har selv svært ved at erkende, at de bli-
ver mobbet! Samtidig erkender lederne, at det er
svært at håndtere mobning. 60 pct. af de ledere,
der har oplevet mobning på arbejdspladsen, føler
sig ikke tilstrækkeligt klædt på til at håndtere mob-
ningen.

Et fælles ansvar
Mobning på arbejdspladsen må ikke accepteres.
Konflikter vil altid opstå på en arbejdsplads, men
de skal løses – med fokus på sagen, konflikten
handler om, ikke personerne i konflikten. Ledere
og medarbejdere må sammen tage ansvar og sørge
for at skride ind, hvis der er ved at gå hårdknude i
tingene. Vi skal mobningen til livs.

Det koster dyrt
Hver sjette danske 

arbejdsplads har problemer 

med mobning, og det koster 

dyrt – både på det 

menneskelige og det 

økonomiske plan.

Mobbemagasinet nr. 1  |  Juni 2006

stopmobning.dk

> tema > ny forskning

16



16 pct. af arbejdspladserne
havde problemer med mobning

35 pct. havde ikke
problemer med mobning

49 pct. havde enkelte 
tilfælde af mobning

48 pct. af lederne har oplevet en eller flere 
medarbejdere mobbe en anden medarbejder 
over en længere periode inden for de seneste tre år

27 pct. er blevet mobbet 
af andre ledere

25 pct. har selv været udsat 
for mobning fra deres medarbejdere

17 pct. har selv været med 
til at mobbe en medarbejder

36 pct. af lederne har reageret for sent 
eller slet ikke reageret på mobningen

36 pct. har grebet ind 
over for mobning i andre afdelinger 
end deres egen

4 pct. af lederne mener, 
at medarbejderne har hovedansvaret 
for at løse problemer med mobning 
på arbejdspladsen

12 pct. mener, at det 
er lederens ansvar

84 pct. mener, at leder og medarbejdere har ansvar for at løse problemet i fællesskab
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Undersøgelsen kort
Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse i februar 2005. Den rettede sig mod Ledernes

Hovedorganisations lederpanel, der består af et bredt udsnit af ledere fra alle niveauer og brancher i dansk erhvervsliv. 548 af de 1209

ledere i panelet besvarede undersøgelsen. 



De skandinaviske lande er godt med, når det gælder forskning og viden om 

mobning på arbejdspladsen. Artiklen gennemgår en række udenlandske 

undersøgelser på området. 

Af Kasper Nizam, konsulent

Socialt Udviklingscenter SUS

Det er ikke kun i Danmark, der er fokus
på mobning på arbejdspladsen. Svenske og norske
arbejdspsykologer begyndte midt i 1980’erne at
forske i mobning. Fra begyndelsen af 1990’erne
steg interessen for at undersøge mobning på
arbejdspladsen i bl.a. England og Tyskland, kun få
undersøgelser er fra USA. De skandinaviske lande
har således bidraget betydeligt til forskningen på
området.

En rapport fra Arbejdsmiljøinstituttet (Doff-
radottir og Høgh, 2002) gennemgår en række
undersøgelser om mobning på arbejdspladsen.
Undersøgelserne når frem til forskellige resultater i
forhold til udbredelse af og årsager til mobning. I
de undersøgelser, der er omfattet af rapporten, er
der en forekomst af mobning på mellem 3,5 og 27
pct. Den store forskel skyldes til dels forskellige
definitioner af mobning og forskellige undersøgel-
sesmetoder og -typer. Det gør det vanskeligt at
sammenligne og generalisere ud fra undersø-
gelserne på tværs af lande. Der er dog bred kon-
sensus om, at mobning kan have mange negative
konsekvenser.

Den følgende gennemgang bygger primært på
Arbejdsmiljøinstituttets rapport „Mobning på
arbejdspladsen – en kritisk gennemgang af dansk
og international litteratur“.

Nordiske undersøgelser 
– Sverige, Norge og Finland

Norge
I en norsk undersøgelse konkluderer en af de mest
fremtrædende forskere på området, Ståle Einarsen,
at mobning er et problem på mange norske
arbejdspladser. 4,5 pct. af de norske arbejdstagere
oplever alvorlig mobning i deres job (Einarsen og
Skogstad, 1996). Resultaterne bygger på en række
spørgeskemaundersøgelser blandt 8500 norske
arbejdstagere. Einarsen pointerer samtidig, at der i
de skandinaviske lande er mindre mobning på
arbejdspladser end i andre lande som USA,
England og Østrig.

Mobning forekommer typisk på arbejdspladser
med stress, dårlig ledelse og generelt dårligt
arbejdsmiljø. Undersøgelsen konkluderer, at de,
der bliver mobbet, har væsentligt flere problemer
med helbreddet end andre ansatte, men også at
helbredsproblemerne er mindre hos dem, der har
selvtillid og får meget støtte fra kolleger, venner og
familie. Einarsen konkluderer, at mobning i Norge
er mere udbredt i større, private virksomheder i
industrien, hvor der også er flere mandsdominere-
de organisationer.

En anden norsk undersøgelse blandt 4700 fag-
foreningsmedlemmer viser, at 8,6 pct. havde været
udsat for mobning inden for det seneste halve år
(Einarsen m.fl. 1994). En tredje undersøgelse

Det ved vi
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Motiver fra de lande, der har foretaget undersøgelser af mobning på arbejdspladser: Globe Arenas i Stockholm, fiskerhavn i Norge, bryggeri i Irland, hundeslæde i Finland, Chicago skyline

i USA og Canary Wharf i London, England.
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blandt 2200 lønmodtagere viser, at 14 pct. af de
adspurgte oplevede mobning som en daglig belast-
ning, og ca. hver femte angav, at mobning betød
dårligere trivsel på jobbet (Einarsen og Raknes,
1991). Det indikerer, at mobning har konsekvenser
for flere end dem, der direkte udsættes for det.

I Norge gennemførte Ståle Einarsen og Willy
Eriksen i 1999 en kvantitativ spørgeskemaundersø-
gelse af mobning blandt sygeplejerskersker.
Undersøgelsen omfatter 6485 sygeplejersker og
viser en signifikant sammenhæng mellem køn og
mobning på arbejdet. Mandlige sygeplejesker var
oftere udsat for mobning end deres kvindelige kol-
leger, 10,2 pct. af de mandlige og 4,3 pct. af de
kvindelige sygeplejersker havde været udsat for
mobning inden for de seneste seks måneder
(Eriksen og Einarsen, 2004)

Sverige
I Sverige har Leymann gennemført et forsknings-
projekt, der som det eneste bygger på et repræsen-
tativt udsnit af den samlede arbejdsstyrke. 2400
ansatte blev interviewet om mobning på arbejds-
pladsen. På baggrund af undersøgelsen estimeres,
at 3,5 pct. af den samlede svenske arbejdsstyrke
blev mobbet på undersøgelsestidspunktet (Ley-
mann, 1996). Den gennemsnitlige mobbe-periode
for dem, der var udsat i mere end seks måneder,
var 15 måneder. Hvis man arbejder i 30 år, vil risi-
koen for at blive udsat for mobning være 25 pct.

Finland
I Finland har Denise Salin (2003) kortlagt mobning
blandt akademikere og analyserer, hvordan organi-
satoriske forhold påvirker forekomsten af mob-
ning. Salins studie viser, at en høj uddannelse ikke
betyder, at man er beskyttet mod mobning. 8,8 pct.
af de adspurgte angav, at de var blevet mobbet
inden for det sidste år. Respondenterne blev også
præsenteret for en beskrivelse af 32 typer af mob-
besituationer, og her angav 24,1 pct., at de havde
været udsat for mindst en negativ handling på
arbejdet ugentligt.

Ifølge Salin er tre faktorer knyttet til mobning
på arbejdspladserne: organisationsstrukturer (fx
magt-ubalancer), incitamenter (fx intern konkur-
rence og bonussystemer) og bratte forandringer (fx

fyringer, omlægning af arbejdsopgaver). Salin kon-
kluderer, at mobning oftest sker, hvor der er en
interaktion af de tre forhold.

Engelskspogede undersøgelser –
Storbritannien, Irland og USA

Storbritannien
Det meste af den engelsksprogede forskning om
mobning har to tilgange – dels at undersøge
omfang af mobning, dels at forsøge at forstå pro-
cesser i mobningen i arbejdslivet. I de engelsk-
sprogede undersøgelser anvendes især begreberne
„bullying“ og „harassment“ om mobning i arbejds-
livet.

Et britisk studie af Hoel og Cooper fra 2000
med spørgeskemaer fra 5300 personer på 70 for-
skellige arbejdspladser i forskellige sektorer viste,
at en ud af 10 (10,6 pct.) havde været udsat for
mobning inden for de seneste seks måneder, og en
ud fire inden for de seneste fem år. Ca. halvdelen
af respondenterne havde været vidner til mobning.
Mobning var mest fremtrædende i fængselvæsnet,
post- og telekommunikationsbranchen samt i
undervisningsektoren.

Ledere og medarbejdere var i lige høj grad udsat
for mobning på arbejdspladsen (og kønsforskelle-
ne var ikke store). I tre ud af fire tilfælde var mob-
berne overordnede på arbejdspladsen, godt en
tredjedel var kolleger, mens resten var underordne-
de eller klienter.

Studiet viste også, at mobning på arbejdsplad-
sen er et langvarigt fænomen. For ca. 40 pct. af
dem, der havde oplevet mobning, foregik det i
mere end to år. Mobbehandlinger blev typisk
beskrevet som fx at blive forholdt information,
som påvirker ens arbejdsindsats, og at få opgaver
med urimelige eller umulige målsætninger eller
deadlines. Yngre ansatte angav oftere at være udsat
for mobning end ældre.

Undersøgelsen medtager et etnisk perspektiv,
hvilket ingen af de øvrige undersøgelser gør.
Undersøgelsens respondenter med asiatisk eller
afrikansk/caribisk baggrund angav oftere at være
udsat for mobning end personer med „hvid etnisk
baggrund“.

I England har sundhedspsykologen Lyn Quine
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undersøgt omfanget af mobning, sammenhængen
mellem mobning og helbred samt relationen
mellem støtte på arbejdet og mobning i en del af
en regional sundhedssektor (Quine, 1999). Quine
konkluderer, at mobning er et alvorligt problem
blandt ansatte i sundhedssystemet. 1100 sund-
hedsassistenter besvarede et spørgeskema med
bl.a. 20 beskrivelser af konkrete mobbehandinger.
Over en tredjedel angav, at de havde oplevet en
eller flere former for mobning i det forudgående
år. Yngre ansatte var mere udsatte end ældre, hvil-
ket er i tråd med Hoel og Cooper, når man ser på
mobning over fem år. Hele 42 pct. havde været
vidner til mobning af kolleger. Ifølge svarene var
der oftest tale om en leder, der mobbede.

I tråd med skandinaviske undersøgelser viser
denne engelske undersøgelse i forhold til sund-
hedssektoren, at to tredjedele af dem, der har
været udsat for mobning, havde forsøgt at handle,
når mobningen skete, men de fleste var utilfredse
med resultatet. Ansatte, der havde været udsat for
mobning, var signifikant mindre tilfredse med
deres job, havde mere arbejdsrelateret stress,
depressioner og angst samt større ønske om at for-
lade arbejdspladsen.

En anden engelsk undersøgelse, foretaget af
Charlotte Rayner viser, at ca. halvdelen af en grup-
pe på 1137 deltidsstuderende på et engelsk univer-
sitet havde oplevet at blive mobbet i deres arbejds-
liv, og der var ingen kønsforskelle (Rayner, 1997).
Mange angav at være blevet mobbet i grupper,
hvilket står i kontrast til øvrig eksisterende viden.
De, der ikke havde været udsat for mobning, for-
ventede i højere grad, at de ville reagere på det, end
dem, der faktisk var blevet mobbet.

Irland
En irsk undersøgelse fra slutningen af 1990'erne
sætter fokus på, om den, der er udsat for mobning
på arbejdspladsen, har særlige træk, som betyder, at
man kan forudsige, hvem der er i særlig risiko for
at blive mobbet (Coyne, Seigne og Randall, 2000).
Undersøgelsen omfattede 120 personer – 60 mob-
bede og en kontrolgruppe på 60 ikke-mobbede
arbejdstagere i to store virksomheder i den offent-
lige og private sektor. En kombination af kvantita-
tiv måling og personlige interview blev anvendt i

undersøgelsen. Det viste sig, at der var betydelige
forskelle på de to grupper. De mobbede havde en
tendens til at være mindre selvstændige og udad-
vendte og mindre stabile end dem, der ikke havde
været udsat for mobning. Undersøgelsen tyder på,
at bestemte personlighedstræk muligvis kan give en
indikation på, om der er medarbejdere på en
arbejdsplads, som har større risiko end andre for at
blive mobbet.

En undersøgelse baseret på kvalitative interview
fra Irland fra slutningen af 1990’erne viste, at 26 af
30 interviewpersoner, der havde været udsat for
mobning, havde været sygemeldt på grund af
dette, heraf halvdelen i op til tre måneder. De
mobbede viste tegn på angst, depressioner og øget
irritation (O’Moore m.fl., 1998).

USA
I USA har Spratlen gennemført en spørgeske-
maundersøgelse om mobning (mistreatment)
blandt ca. 1600 ansatte på Washington State
University. 810 svarede på spørgeskemaet, og 23
pct. angav, at de havde oplevet mobning på
arbejdspladsen. Lige mange mænd og kvinder.
Mobningen kom fra både overordnede og kolleger.
Et centralt budskab i undersøgelsen er, at mobning
påvirker respondenternes tilfredshed med deres
job markant, og at det påvirker hele organisationen
negativt. Undersøgelsen viser også, at alle grupper
af ansatte, både administrativt personale og
forsknings- og undervisningspersonale, oplever
mobning.

Mobning har konsekvenser 
– uanset hvor den foregår
Når vi ser på udenlandske undersøgelser, er der
nogle fællestræk. For trods forskelle i undersø-
gelsernes definitioner af og metoder til at under-
søge mobning er der fælles fokus på, at mobning –
uanset om man er på en arbejdsplads i Norge,
England eller USA – kan føre til ringere trivsel og
helbred på for den, det går ud over, og for de kol-
leger, som er vidner til det. De udenlandske erfa-
ringer viser også, at mobning øger sygefraværet
hos dem, der udsættes for det. Mobning har, uan-
set hvilket land det foregår i, konsekvenser for den
enkelte og for arbejdspladsen.
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Bagtalelse, hån og mobning er et problem, som stadig oftere bliver rapporteret

fra danske arbejdspladser. Men hvordan kan det være, at mange af dem, der

udsættes for mobning, ikke siger fra, før det næsten er for sent og en syge-

melding er den eneste løsning? 

Af Tine Ravn Holmegaard, 

arbejds- og organisationspsykolog, CRECEA 

Så skete det igen. Alle kollegerne sidder bænket om
to borde, snakken går. Pludselig hører Bjarne endnu en
hånlig bemærkning om sit forliste projekt, efterfulgt af
spredt latter. Han knytter hænderne under bordet og kan
høre sin egen puls i ørerne. Han har lyst til at svare igen,
slå ud efter den dumme kollega, og de nokkefår, som bare
griner og derefter lader som ingenting. 

Bjarnes syn er lidt sløret, han rømmer sig og vil sige et
eller andet. Men inden han kommer så langt, er de andre
videre. Alle lader som ingenting. Pludselig synes alle de ord,
som kunne være sagt, helt forkerte. Bjarne kigger på de
andre. Ingen har tilsyneladende hørt de spottende ord.
Bjarne bliver i tvivl: Hørte jeg forkert?

Helt uden varsel står chefen foran Rikke. „Hvad fanden
skal det her betyde?“, siger han med høj og kold stemme,
mens han peger på de papirer, som hun afleverede i man-
dags. Han er rød i hovedet, og Rikke bemærker, at han har
røde pletter på halsen. Hun kan fornemme hans ånde og
små spytdråber i sit eget ansigt. Hun træder et skridt tilba-
ge, og før hun ved af det, er chefen gået. Hun kigger rundt.
Alle de andre er beskæftiget med noget andet. Ingen kigger.
„Har de slet ikke set, hvad der foregik?“, tænker Rikke.

„Er det overhovedet sket? Er jeg ved at blive skør?“ Hun
forsøger at fange den nærmeste kollegas blik. Kollegaen kig-
ger op og hen på uret. Rikke går ud på toilettet…

Mange vil kunne genkende oplevelser som disse.
Situationer i arbejdsdagen, hvor tonen bliver lidt
for rå, nærmest ondskabsfuld, og hvor nogle bliver
sårede, vrede eller helt stille, men ingen råber op og
siger de åbenmundede imod.

I mit virke som psykolog bliver jeg ofte spurgt
om, hvad der får folk, som bliver behandlet elen-
digt, til at blive på arbejdspladsen. Ligeledes søger
både kolleger, ledere, sagsbehandlere, venner,
ægtefællen og selv de kolleger, som medvirker til at
gøre hverdagen ubærlig for den mobbede, svar på
det naturlige spørgsmål: „Hvorfor siger du ikke
bare op?“ 

Mobningen kommer snigende
Fælles for medarbejdere, der tidligere er blevet
mobbet, er, at de har haft svært ved at indse, hvor-
når det blev for meget, og hvornår de burde have
sagt fra. I stress-sammenhænge bruger man et bil-
lede af en lille frø, som illustration på, hvorfor folk
bliver ved med at „finde sig i“ en uholdbar situa-
tion. Hvis frøen puttes i en gryde med kogende
vand, vil den omgående springe op, men hvis frøen
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puttes i en gryde med vand, som langsomt varmes
op, vil den blive siddende og blive kogt levende.
Billedet viser, hvorfor de mobbede ikke bare siger
fra. Mobningen kommer snigende, næsten uden
man opdager det, og pludselig står man midt i en
ødelæggende situation.

Bjarne havde det engang fint med sine kolleger. Men det
sker stadig oftere, at han føler sig lukket ude nogle gange
oven i købet til besvær. Det er ikke sket fra den ene dag til
den anden, men det begyndte langsomt at gå ned ad bakke
efter en periode, hvor han og en kollega havde nogle faglige
uoverensstemmelser, som førte til, at de ikke længere kom på
opgaver sammen. Siden da har Bjarne følt sig stadig mere
isoleret i kollegagruppen. Da han ikke fik sagt fra i situa-
tionen, hvor kollegerne morede sig over hans forliste projekt,
er det endnu sværere næste gang, en kollega morer sig på
hans vegne. Bjarne smiler anstrengt til den hånende kollega,
bider vreden og skammen i sig. Hans grænse for, hvad han
kan finde sig i, er blevet rykket endnu tættere på dér, hvor
det gør ondt.

Før chefen begyndte at være efter Rikke, var det en anden
kollega, hans vrede gik ud over. Når Rikke var vidne til,
at kollegaen fik en overhaling, kunne hun opleve en under-
lig blanding af på den ene side at have ondt af hende, og på
anden side tænke, at hun selv var ude om det, hvilket vel
også på sin vis blev bevist af, at kollegaen bare tog imod. Da
kollegaen ikke længere var på kontoret, begyndte chefens
irritation over for Rikke at vokse. Første gang han skæld-
te ud, var det ikke så slemt, men siden er det blevet værre
og oftere, at Rikke får skældud.

Håbet får os til at blive
Når vi har det skidt, håber vi altid, at der er bedre
tider i vente. Vores selvopholdelsesdrift får os til at
blive ved selv i udfordrende og meget vanskelige
situationer; håbet om bedring får os til at holde ud.

Den styrke kan, når det gælder mobning, samtidig
være vores store svaghed: Vi bliver ved at holde
fast i alt for lang tid, selv om situationen er uud-
holdelig, fordi vi håber, det bliver bedre.

Mange, som bliver mobbet, har tidligere trive-
des på arbejdspladsen, og kan derfor huske, hvor-
dan tingene plejede at være. Dermed har de et kon-
kret indhold i deres håb i form af ønsket om, at
tingene skal vende tilbage til det normale og gode,
som var engang. Og netop fordi man tidligere har
haft det godt med de mennesker, som nu volder
ondt, kan det få én til at tænke, at det må være én
selv, den er gal med, og at det skal nok blive godt
igen, hvis man bare anstrenger sig og bider tæn-
derne sammen en rum tid endnu.

Ikke længere en del af fællesskabet
Men tingene bliver ikke bare, som de var engang,
for på en arbejdsplads, hvor der er mobning, er der
sket en grundlæggende forandring i samspillet
mellem den mobbede, kollegerne og lederen. Den
mobbede er ikke længere er en del af det fælles-
skab, som eksisterer i afdelingen eller på arbejds-
pladsen. Dermed har den mobbede ikke længere
samme adgang til de andre, idet de trækker sig fra
den, som bliver mobbet.

Man siger, at den mobbede har mistet sin soci-
ale reference, som ellers er så grundlæggende en
del af menneskets natur, at man finder det helt ned
til nyfødte børn: Mennesket er fra fødslen dybt
afhængig af de mennesker, som det befinder sig
iblandt. Når det lille barn er i uvante situationer,
tjekker det hele tiden med den voksne for at se, om
det er o.k. Voksne søger på samme måde accept
hos hinanden. For nylig var der i tv en udsendelse,
hvor man satte forsøgspersoner ind i et rum sam-
men med andre mennesker under påskud af, at de
skulle løse en bestemt opgave. De andre var instru-

Hvorfor...
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eret i ikke at reagere på tydelige tegn på, at der var
brudt brand ud i bygningen, selv om der var røg og
alarmer, der gik i gang. Forsøgspersonerne reage-
rede meget sent på tegnene på brand, netop fordi
de brugte de andre personer som „social referen-
ceramme“, og da de andre i rummet ikke syntes
alarmerede eller reagerede, konkluderede forsøgs-
personerne, at der ikke kunne være fare på færde.

Hørte jeg forkert?
Bjarne og Rikke søger da også begge af- eller
bekræftelse på deres oplevelse hos deres kolleger.
Bjarne kigger på de andre, men da ingen kigger til-
bage, får han ikke svar på, om han hørte forkert.
Rikke forsøger at fange en kollegas blik, bare for at
se, om kollegaen reagerer. Da kollegaen ikke gør
det, har Rikke ingen mulighed for at vide, hvad kol-
legaen tænker. I stedet vælger hun med usikkerhe-
den som drivkraft at tro, enten at kollegaen ikke
har bemærket, hvad der er foregået, at kollegaen
synes, at Rikke har fortjent overhalingen, eller aller-
værst, at situationen måske slet ikke fundet sted
andet end i Rikkes eget hoved.

De mobbede, som Rikke og Bjarne, fortæller, at
det først meget senere går op for dem, at de har
været udsat for mobning. Enten ved, at de en dag
pludselig „ser i bakspejlet“, eller ved, at en „tilsku-
er“ endelig en dag blander sig og bekræfter den ople-
velse, som den mobbede har. Sådan var det for
Rikke, som oplevede, at en kollega en dag sagde til
hende, at hun ikke kunne forstå, hvordan Rikke
kunne holde ud at komme på arbejdspladsen. Den
dag blev Rikkes sidste arbejdsdag. Hun gik fra ste-
det på den ene side lettet over ikke at være nærta-
gende, forkert, uduelig eller sindssyg, og på den
anden side nedbrudt over det, som hun havde
oplevet.

Der skal arbejdes med arbejdsmiljøet
Både den mobbede, de, der mobber, og kollegerne,
der er vidne til mobningen, spiller altså vigtige rol-
ler i samspillet på arbejdspladsen. Og mobningen
kan kun kommes til livs, hvis både kolleger, ledere
og konsulenter lærer at se, hvad der foregår i kon-
fliktfyldte situationer og samtidig får viden om,
hvordan vi kan reagere i situationerne. Sker det,
tror jeg, at vi kan hjælpe til at forebygge mange
svære konflikter og de alvorlige konsekvenser af
mobning på arbejdspladsen.

Hvad kan man så gøre helt konkret som kollega
for at få øje på noget, som minder om Rikkes og
Bjarnes historie? 

Man kan først og fremmest være opmærksom
på kolleger, som ændrer adfærd, som pludselig bli-
ver stille eller virker usikre eller bange. Og når man
har konstateret, at der er noget, som ikke er, som
det plejer at være, så skal man sige det til kollegaen
og spørge, hvordan han eller hun har det.

Hvis man selv overværer en episode, hvor man
får en fornemmelse af, at Rikke eller Bjarne eller
hvad ens kollega nu hedder, føler sig krænket, kan
man ganske enkelt fortælle, hvad man har observe-
ret, for det kan være dét, der skal til, for at den
mobbede selv får øjnene op for, hvad der foregår.
Ligeledes kan man på denne måde være med til at
sikre sit eget arbejdsmiljø, for det er ikke kun den
mobbede, som konflikten rammer. Oftest påvir-
kes hele afdelingen på forskellige måder nega-
tivt af mobningen.

Der er altså både gode grunde til og
muligheder for selv at være med til at tage
ansvaret for at forebygge og bremse mob-
ning på de danske arbejdspladser. Så husk det,
næste gang du eller en af dine kolleger får en
bemærkning, som har en hård landing… 
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I to et halvt år blev Lone mobbet af sine kolleger. Langsomt forvandlede 

arbejdsdagen sig til et mareridt. Heldigvis er Lone kommet ud på den anden

side. I dag er hun ansat på den samme arbejdsplads – men i en anden afdeling. 

Jeg blev mobbet

Af Stine Røn Christensen

I 2003 starter Lone på sit nye arbejde i en
virksomhed i Københavnsområdet. Lone er
uddannet laborant og skal arbejde i en mindre
afdeling sammen med andre laboranter og kemike-
re.

„Jeg så virkelig frem til at begynde i det nye job.
Jeg havde en lang snak med afdelingslederen, inden
jeg startede, hvor vi blev enige om, at jeg både
skulle udføre rutinemæssige analyser på laboratori-
et og arbejde med forskellige projektopgaver. Og
det var jeg godt tilfreds med.“

Lone fornemmer dog hurtigt, at der er konflik-
ter i afdelingen. Det lader til, at medarbejderne er
delt i „dem“ og „os“ – de nyansatte og de gamle og
garvede.

„Jeg følte ret hurtigt, at jeg stod alene sammen
med de andre nye. De gamle var ikke særlig imø-
dekommende eller hjælpsomme. Når jeg spurgte
om hjælp til en analyse, fik jeg at vide, at jeg kunne
finde hjælp i vejledningen.“ 

Lone synes også, at tonen på afdelingen er hård
og til tider sarkastisk.

„Det var almindeligt at tale om folk, når de ikke
var til stede. Og der var aldrig nogen, der sagde fra
over for bagtalelserne, heller ikke afdelingslederen.
Der var også megen hvæsen. Det var ligesom

acceptabelt at tale sådan til hinanden. Og som ny
var det meget svært at sige fra.“

Tonen bliver hårdere
Da Lone har været på arbejdspladsen i nogle
måneder, er det som om, tonen bliver lidt hårdere.
„Når det gik galt med en analyse, kom der kom-
mentarer som: ’Det, kunne jeg da godt have fortalt
dig, ville gå galt!’. Mine kolleger valgte at kritisere
mit arbejde, i stedet for at sige: ’Du skal lige være
opmærksom på det og det’. I starten tænkte jeg, at
det var en pudsig opførsel, men efterhånden følte
jeg, at jeg blev gjort til grin. Jeg var dog ikke alene
om at føle mig chikaneret, det oplevede de andre
nye på afdelingen også.“

Med tiden bliver det dog tydeligere, at kolleger-
ne er særlig utilfredse med Lones arbejde.

„Jeg tror det hang sammen med, at jeg blev
ansat til to arbejdsfunktioner: at udføre analysear-
bejde og at løse projektopgaver. Men det blev
aldrig defineret over for mine kolleger, hvad mine
arbejdsopgaver var. De troede, at jeg, som labo-
rant, primært skulle udføre analyser. De kunne ikke
forstå, hvorfor jeg brugte så meget tid på andre
projektopgaver. Men det fik jeg jo besked på af
min afdelingsleder. Det var tydeligt, at de var util-
fredse, men det blev ikke sagt direkte.“ 

Lone er generet af den dårlige stemning på
arbejdspladsen, og den påvirker hendes humør.
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Mobning skader helbredet

Hvis man igennem længere tid udsættes for mobning på

arbejdspladsen, kan det have en række alvorlige psykiske og

fysiske konsekvenser for helbredet. 

Akutte reaktioner på mobning kan være ængstelse, fortviv-

lelse, forvirring, søvnløshed og anspændthed. Mobning kan

også medføre fysiske reaktioner som hovedpine, maveproble-

mer, kvalme og allergi. På længere sigt kan mobning føre til

depressioner, angst og lavt selvværd.

I værste fald kan mobningen få så vidtrækkende konse-

kvenser, at de er sammenlignelige med symptomerne hos per-

soner med posttraumatisk stressreaktion (PTSD). PTSD beteg-

ner de omfattende stressreaktioner, der kan opstå efter trau-

matiske oplevelser, som fx voldtægt, overfald, alvorlige ulyk-

ker og katastrofer. 

Kilde: Ståle Einarsen og Eva Gemzøe Mikkelsen: Mobning i

arbejdslivet, hvad er det og hvad ved vi om det? Tidsskrift 

for arbejdsliv, nr. 1, 2000.

Mobningens konsekvenser
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Hun henvender sig til sin afdelingsleder, som bak-
ker hende op. Faktisk igennem hele forløbet. Lone
føler sig dog aldrig rigtig forstået af afdelingslede-
ren. Gang på gang forsikrer hun Lone om, at der
bliver taget hånd om problemerne, men de bliver
aldrig løst.

„Flere gange bad jeg min afdelingsleder om at
melde ud over for mine kolleger, at hun var tilfreds
med min arbejdsindsats – men det skete aldrig!
Hun troede, at hun kunne løse problemerne på
egen hånd, og valgte ikke at informere sin leder om
problemerne i afdelingen. Det skulle hun nok have
gjort.“ 

„Der har altid været problemer“
Afdelingslederen skrider dog flere gange til hand-
ling på Lones opfordring. Enkelte af Lones kolle-
ger henvender sig også til afdelingslederen. Der bli-
ver bl.a. iværksat trivselsmøder i afdelingen i sam-
arbejde med HR-afdelingen. Men møderne er
overfladiske, og da medarbejdergruppen ikke tager
møderne alvorligt, bliver konflikterne ikke løst.

Lone henvender sig også til laboranternes til-
lidsrepræsentant.

„Jeg fortalte ham om problemerne. Han sagde
til mig, at der altid havde været problemer i den
afdeling. Underforstået, at det kunne der ikke gøres
så meget ved!“.

Da Lone har været på arbejdspladsen i næsten
to år, foretager afdelingslederen en omstrukture-
ring i afdelingen for at løsne op for konflikterne.

„Jeg blev lidt overrasket, og meget glad, da jeg
fik tilbuddet om at blive én ud af tre teamledere i
en ny teamstruktur i afdelingen. Jeg så det som en
udfordring og sagde ’ja tak’. Men i den nye team-
struktur var der også problemer, fordi mine kolle-
ger følte, det hele blev trukket ned over hovedet på
dem.“ 

Lone oplever, at især én kollega modarbejder
hende. Kollegaen ignorerer Lone og undlader at se
hende i øjnene, når de taler sammen. Hun overfu-
ser flere gange Lone, og sår tvivl om hendes kvali-
fikationer som teamleder.

Ikke retfærdigt!
Herfra bliver konflikterne meget personlige.

„En dag går det op for mig, at der går rygter
om, at jeg ikke passer mit job – at jeg bare sidder
bag computeren hele dagen og ikke laver noget. Jeg
blev utrolig ked af det. Jeg vidste jo, at jeg passede
mit arbejde.“ 

Lone konfronterer sine kolleger med rygtet på
et afdelingsmøde. Afdelingslederen slår fast, at
mobning er uacceptabelt, men konflikterne fort-
sætter.

„Afdelingslederen indkaldte til samtaler med de
involverede, men konflikterne og sammenstødene
fortsatte. Den medarbejder, som specielt modar-
bejdede mit arbejde som teamleder, blev også ind-
kaldt til en samtale. Jeg var selv til samtale. Men der
skete ikke noget. Der er intet, der blev afklaret, og
intet blev bedre.“ 

I den kommende periode oplever Lone, at der
bliver pillet yderligere ved hendes selvværd. Hun
har det skidt psykisk. Hun har ubehag i kroppen og
kan mærke, at hun er under pres. Hun har hoved-
pine og ondt i maven. Flere gange bryder hun græ-
dende sammen på arbejdspladsen, men formår at
skjule det.

„Når jeg fortalte venner og bekendte, hvad der
foregik, spurgte de, hvorfor jeg ikke forlod arbejds-
pladsen. Men det ville jeg bare ikke. Det ville jeg
simpelthen ikke. Det var jo ikke retfærdigt.“

Bryder sammen – og kommer tilbage
Lone får følelsen af, at de andre har vendt sig imod
hende. Nogle uger senere går der igen rygter om
hende. Tilsyneladende skaber hun en dårlig stem-
ning, når hun kommer ind i et lokale. Lone er ble-
vet syndebuk. En dag bryder hun sammen:

„Jeg stod og kørte analyser i laboratoriet, da jeg
brød sammen. Jeg begyndte bare at græde og måtte
stoppe mit arbejde. Jeg sagde til de andre, at jeg
ikke kunne mere. Jeg var træt af hele tiden at skul-
le forsvare mig. Så gik jeg hjem.“ 

Lone sygemelder sig. Hun føler afmagt, men er
samtidig lettet over, at hun endelig har sagt fra.
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Lone vil dog gerne blive på arbejdspladsen, og
efter et par dages sygemelding tager hun selv kon-
takt til virksomhedens HR-manager. Der bliver
planlagt et møde mellem HR-manageren, den dag-
lige sikkerhedsleder, den gamle afdelingsleder og
produktionschefen.

Tre uger efter sammenbruddet begynder Lone
igen på arbejdspladsen – i en ny afdeling. I sit nye
job arbejder hun bl.a. med det psykiske arbejdsmil-
jø på arbejdspladsen, herunder også mobning.
En slags succeshistorie
Afslutningen på Lones historie er usædvanlig. Hun
arbejder stadig i den virksomhed, hvor hun var
udsat for mobning – og hun trives. Det er de fær-
reste, som bliver på arbejdspladsen efter det, som
Lone har været udsat for. De fleste ender med at
forlade arbejdspladsen. Og det kan være det enes-
te rigtige at gøre. For Lone var det den rigtige løs-
ning at blive – og heldigvis havde hun ledelsens
opbakning.

Flere af Lones kolleger måtte imidlertid forlade
arbejdspladsen. Ifølge Lone gik én ned med en
depression, en anden brød sammen, blev langtids-
sygemeldt og forlod arbejdspladsen. Og en tredje
blev sygemeldt på grund af stress. En fjerde har
forladt arbejdspladsen for at undgå at ende i
samme situation som Lone. Alle fire var ansat i
samme afdeling som Lone.

Lones historie er en succes i den forstand, at
hun stadig er på arbejdspladsen og er glad for sit
job. I Lones øjne kan man dog først tale om en
succeshistorie, når virksomheden tager ordentlig
hånd om ansatte, som udsættes for mobning eller
har andre problemer, som hænger sammen med et
dårligt psykisk arbejdsmiljø. Og arbejdet med at
forbedre det psykiske arbejdsmiljø på arbejdsplad-
sen vil hun gerne selv være en del af.

Lone har valgt at være anonym, men hendes rigtige

navn er redaktionen bekendt.
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Lones historie er en succes i den forstand, at hun stadig er på arbejdspladsen og er glad

for sit job. I Lones øjne kan man dog først tale om en succeshistorie, når virksomheden

tager ordentlig hånd om ansatte, som udsættes for mobning eller har andre problemer,

som hænger sammen med et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

En (næsten) succes
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Af Kasper Nizam og Stine Røn Christensen

Socialt Udviklingscenter SUS

Målet med konferencen var at sætte
fokus på den indsats, der kan iværksættes over for
mobning, og at inspirere til konkrete initiativer på
den enkelte arbejdsplads. Konferencen var et til-
løbsstykke, og de 125 deltagere fik input om, hvor-
dan mobning på arbejdspladsen kommer til udtryk,
og hvordan man kan forebygge og håndtere mob-
ning.

Dagen bød på en række forskellige indslag. Det
første oplæg var en stærk og personlig beretning
fra en kvinde, der har været udsat for mobning på
sin arbejdsplads, som hun nu har forladt. Hendes
fortælling gav et billede af, hvordan mobning
påvirker den, det går ud over.

Dernæst fortalte seniorkonsulent Dorthe Perlt
fra Socialt Udviklingscenter SUS om mobningens
karakteristika. Programmet bød også på to inspire-
rende oplæg om praktiske erfaringer med forebyg-
gelse og håndtering af mobning på Bispebjerg
Hospital og i Holmegaard Kommunes hjemme-
pleje. Begge steder har netop modtaget puljemidler
til at fortsætte deres udviklingsprojekter om mob-
ning på arbejdspladsen.

Eftermiddagens interaktive indslag var fra
Absolut Forum, der opførte sit forumteater
„Stikpillen“. „Stikpillen“ er en historie om konflik-
ter og mobning på en hospitalsafdeling. Kon-
ferencedeltagerne fik mulighed for selv at påvirke
historiens forløb ved at komme med forslag til,

hvad skuespillerne skulle sige og gøre for at hånd-
tere mobningen.

Eftermiddagen bød også på oplæg ved konsu-
lent og konfliktmægler Nethe Plenge, som intro-
ducerede konflikttrappen som et redskab til at
forebygge, at konflikter udvikler sig til mobning.
Arbejdstilsynet rundede dagen af. Konferencen var
arrangeret af Socialt Udviklingscenter SUS og blev
holdt den 4. april i København.

Fotos (v. Steen Vedel Foto)
Absolut Forum teater in action
Jens Jensen, AT
Nethe Plenge
Udviklingsprojekter in action

125 deltagere fik og gav input om mobning på konferencen „Stop mobning på

din arbejdsplads“ om mobning inden for social- og sundhedsområdet. 

Stop mobningpå din 
arbejdsplads
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Tina Emsholm, sygeplejerske og „mobbe-nøgleperson“ på Holbæk Sygehus:

„Jeg deltog sammen med tre kolleger i konferencen. Jeg kom primært for at se teatergruppen, som vi selv har

overvejet at hyre, men det personlige oplæg fangede mig meget. Det er utroligt modigt at stå frem og fortælle sin

historie på den måde. 

Det var også spændende at høre om, hvordan Bispebjerg Hospital arbejder med mobning. Oplægget var meget

ærligt og gav indtryk af, hvor komplekst et fænomen mobning er. Jeg synes, det var en rigtig god og alsidig kon-

ference, som gav stof til eftertanke.“

Hvad fik du ud af konferencen?
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Agnete Frimand Nielsen, social- og sundhedshjælper, OK-fondens Plejecenter Baeshøjgård i Vig:

„Det var en rigtig flot konference. Forumteatret var spændende. Man kunne mærke, at det tændte deltagerne,

inklusive mig selv. Man fik virkelig et indblik i, hvad der sker, når nogen bliver mobbet. Det var meget personligt,

fordi der kom mimik på, jeg levede mig meget ind i stykket. 

Jeg kunne nikke genkendende til oplægget fra Holmegaard Hjemmepleje. Vi arbejder ligesom Holmegaard med

ældrepleje, og så snakker vi med hinanden – og ikke om hinanden, hvilket også kendetegner Holmegaard som

arbejdsplads.“
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Når konflikt bliver til
mobning
Dorthe Perlt

Når konflikt
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Uoverensstemmelse

Personificering

Problemet vokser

Samtale opgives

Fjendebilleder

Åben fjendtlighed

Polarisering

Jeg vil gerne
bede dig om, at...

Lad mig høre
din version – selv
om vi er uenige.

Troede du, at..?

Det her går ikke,
skal vi mødes og
tale sammen?

Hvad var det, 
der gik så galt?
Hvad fortæller
vi andre?

Du ved jo godt,
at det gør det 
helt umuligt
for mig!

Typisk! ...det er
hver eneste gang.
Sådan er det altid!

Hvad nytter det,
det er som at tale
til en dør.

Han/hun er 
kun ude på at 
genere andre!

Mulighed:
Tal „jeg-sprog“
om sagen

Mulighed:
Vær konkret
Udtryk dit ønske

Mulighed:
Lyt til ende

Mulighed:
Åbne spørgsmål
Tal til og med
den anden

Mulighed:
Initiativ til
samtale

Mulighed:
Skilles i fælles
forståelse

Sproghandlinger,
der kan afspænde

Sproghandlinger,
der kan optrappe

– Jeg troede, det 
   var karrierestigen...

Konflikttrappe
Sammenhængen mellem sprog og konflikt
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Lån en vandreudstilling 
om mobning

Som en del af projekt ’

Nedsæt sygefraværet – STOP mobning

på arbejdspladser’ har Socialt

Udviklingscenter SUS udarbejdet en

vandreudstilling, der sætter fokus på

mobning på arbejdspladser. 

Udstillingen giver blandt andet gode råd

til, hvordan mobning kan stoppes. 

Udstillingen består af fire moduler, den

er enkel at stille op – og den kan lånes

gratis! 

Rekvirer udstillingen i SUS: Bente

Jensen, bej@sus.dk
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