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Indhold
tortur har jo 
vist sig at være
en effektiv
arbejdsmetode...
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Mobning på arbejdspladsen kan tilsy-
neladende opstå uden særlig grund.

Men mobning er et nødråb. For mob-
ning opstår ofte i kølvandet på et dårligt
psykisk arbejdsmiljø eller som et reak-
tionsmønster på en usund kultur. Det
kan skyldes manglende kommunikation,
uhensigtsmæssig organisering af arbejdet,
uklare værdier og roller eller en usynlig
ledelse.

For der er altid en årsag til, at nogle
griber til mobning af medarbejdere eller
ledere. 

Mobning kan opstå på alle typer
arbejdspladser – og gør det, viser tal fra
forskellige undersøgelser. Det har alvor-
lige konsekvenser for dem, der udsættes
for mobning, ligesom trivslen på hele
arbejdspladsen daler. 

Lederens rolle er særlig vigtig, hvis
man skal forebygge og håndtere mob-
ning. For det er afgørende for kulturen på
arbejdspladsen, at ledelsen tager hånd om
problemet og tydeligt markerer, 
• at mobning ikke tolereres
• at de problemer i organisationen, der

fører til mobning, chikane m.v., skal
løses

• at det er et fælles ansvar at håndtere
mobning.

I dette tredje nummer af Mobbe-
magasinet har vi valgt at sætte fokus på

ledelsens rolle i forhold til den mobning,
som vi ved forekommer på arbejdsplads-
erne.

Ledelsen skal skabe rammerne for en
handleorienteret virksomheds- eller orga-
nisationskultur, der gør det legitimt at
tale åbent om de fælles udfordringer, lige-
som det skal gøres til et fælles ansvar at
forebygge og håndtere konflikter og
mobning. Ledelsen kan forebygge mob-
ning ved at
• overveje, hvilke opgaver der indehol-

der vanskelige konflikter
• overveje, hvad medarbejdergruppen

kan klare at løse af opgaver som grup-
pe

• være åben og skabe tillid, være gen-
nemskuelig og retfærdig

• være handlekraftig, når der opstår pro-
blemer

• være anerkendende.

Arbejdspladsens engagement og trivsel
afhænger af ledelsens tydelige signaler og
forventninger – og af den fælles håndte-
ring af mobning. Som leder har man stor
indflydelse på, hvordan medarbejderne
trives. Det er derfor nødvendigt at være
synlig og stå til rådighed for medarbej-
derne. 

Ledelsen har mulighed for at gribe ind
over for mobning, hvis den enkelte leder
• holder døren åben for enhver

• lytter til henvendelser
• lytter bagom henvendelser
• tager alle henvendelser alvorligt.

Det skal ske ud fra en anerkendelse af, at
mennesker er forskellige og løser ar-
bejdsopgaver på mangfoldige måder. Ved
at erkende mangfoldigheden, opstille
klare og fælles værdier for samarbejdet på
arbejdspladen, er der skabt et godt
grundlag for den gode arbejdsplads. 

Mobningen forsvinder ikke af sig selv.
Derfor er det nødvendigt at sætte den på
dagsordenen – også selvom man mener,
at der ikke forekommer mobning på
arbejdspladsen.

Dorthe Perlt
Seniorkonsulent 
Socialt
Udviklingscenter SUS

Mobning kalder på ledelse 
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Forebyggelse af mobning handler i
høj grad om god ledelse, tillid og respekt
mellem medarbejderne på virksomheden.

Der opstår sjældent mobning, når
arbejdspladsen oplever, at samarbejdet
fungerer for alle, og at eventuelle konflik-
ter løses konstruktivt. 

For at undgå mobning er det derfor
nødvendigt med et konstant fokus på at
bevare det gode samarbejde, både fra
ledernes og fra medarbejdernes side. 

Mobning plager hver sjette virksom-
hed herhjemme. Samtidig har hver anden
leder inden for de seneste tre år oplevet,
at medarbejderne mobber hinanden.
Indimellem deltager også lederen i mob-
ningen eller bliver selv mobbet, ved vi i
Ledernes Hovedorganisation fra en
undersøgelse om mobning. 

Lederens ansvar
Sygefraværet rammer i første række den
mobbede. Men også kolleger rammes,
når der mobbes. Mobning giver et dårligt
samarbejdsklima, der mangler engage-
ment, motivation og latter. Ingen tager
initiativ til noget, ingen ønsker at melde
sig til særlige opgaver, og man har gene-
relt ikke mod på at prøve noget nyt. 

Ledere har et særligt ansvar for at tage
hånd om mobningen. De har pligt til og
mulighed for at forebygge mobning ved
at sikre, at konflikter håndteres fornuf-
tigt, og ved at gå foran som rollemodeller
i skabelsen af en god kultur. Ledere på

alle niveauer på arbejdspladsen skal
tænke på følgende:

• At være bevidst om den magt og det
ansvar, lederen har.

• At være opmærksom på medarbejder-
nes trivsel, både individuelt og som
gruppe.

• At sørge for god introduktion af nye
medarbejdere – både fagligt og socialt 

• At være særlig opmærksom ved etable-
ring af nye team eller grupper.

• At huske at give medarbejderne posi-
tiv feedback og anerkendelse.

• At være åben til medarbejdersamtaler,
og at lytte efter signaler på mobning. 

• At sørge for, at konflikter bliver hånd-
teret respektfuldt og professionelt – gå
efter bolden og ikke efter manden.

• At være en god rollemodel. Undlad at
deltage i aktiviteter, som vil kunne
blive opfattet som mobning eller tilløb
til mobning.

• At lære medarbejdernes stærke og
svage sider at kende – og tage hensyn
til dem. 

• At kommunikere, at I løfter i flok – og
arbejder med gensidig tillid. 

• At huske, at det er menneskeligt at
fejle – det gælder både medarbejdere
og ledelse.

• At få overblik gennem samtaler med
medarbejderne, gennem trivselsunder-
søgelser, APV og MUS.

• At gøre virksomhedens holdning til

mobning klar. Virksomheden skal for-
mulere en klar personalepolitik med
fokus på trivsel, god omgangstone
samt respekt for den enkelte. Desuden
er det godt, hvis virksomheden har
gjort sig klart, hvilke muligheder lede-
re og medarbejdere med problemer
har for at få hjælp og rådgivning.

• At gøre sig klart hvad ledelsen gør, hvis
mobning alligevel opstår. Er I i stand
til at håndtere disse udfordringer?

Første tegn på mobning
Fra undersøgelser ved vi, at mobning ofte
opstår, når uoverensstemmelser mellem
ansatte på en virksomhed får lov at
udvikle sig, uden at nogen skrider ind.
Uoverensstemmelserne opstår ofte på
baggrund af et konkret problem, for
eksempel at lageret skal vente på varer fra
produktionen for at komme videre.
Bliver problemerne ikke løst, kan de blive
personlige, og så glemmes de oprindelige
– faglige – problemer ofte, og konflikten
bliver personlig. Jo flere uløste konflikter,
der er på en arbejdsplads, desto mere

Lederne har en nøglerolle i forhold til at forebygge og håndtere mobning. 

Det handler om at være rollemodel.
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Lederen som mobbeknuser

Af Signe Tønnesen Bergmann,

arbejdsmiljøkonsulent, 

Ledernes Hovedorganisation.

det er nemmere
at blande sig
uden om
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mobbes der også. Der er en klar sammen-
hæng her. Små ting kan pludselig blive
meget store, især når man er under pres.
Derfor bør medarbejdere og ledere være
meget opmærksomme på uløste konflik-
ter og på tonen på arbejdspladsen. 

Første tegn på mobning er både de
synlige og mindre synlige tegn på, at en
eller flere mistrives på arbejdspladsen på
grund af gentagne grænseoverskridende
handlinger fra bestemte personer. Det
kan eksempelvis være tilbagevendende
bagtalelser, negative kommentarer om
arbejdsindsatsen, eller at nogen altid
lades i stikken, at ting modarbejdes,
undergraves og hindres uden reel saglig
begrundelse. 

Lederens ansvar 
at skabe dialog
Både ledere og medarbejdere har et
ansvar for at bryde den onde cirkel.
Mange opdager, at der er noget galt, men
slår det hen. Det er imidlertid vigtigt, at
alle både tager egne observationer seriøst
og respekterer andres oplevelser af, at der
er konflikter og dårlig stemning. 

Når de første tegn på mobning viser
sig, må lederen træde i karakter som
leder. Når der er tydelige tegn på mob-
ning, men ingen vil ud af busken, er det
ledelsens ansvar at få åbnet for dialogen
igen. Den gode konstruktive stemning
skal genetableres, og det kan den enkelte
leder gøre ved
• at tage det alvorligt og gribe aktivt ind

– vis at mobning ikke accepteres 
• at undlade at drage forhastede kon-

klusioner 
• at lytte og acceptere, hvad der høres –

også hvis det angår lederen selv 

• at skabe dialog mellem parterne og
hjælpe med enkle og praktiske løs-
ninger 

• at gøre passive vidner aktive og stoppe
mobberen – hver gang

• at sætte fokus på problemet 
• at løse problemet på lavest mulige

niveau 
• at argumentere ud fra både personlige

og virksomhedsmæssige omkostninger
• at finde årsagerne – og om muligt fjer-

ne disse.

Når skaden er sket
Ledernes Hovedorganisation har lavet en
undersøgelse, hvor 36 procent af lederne
i undersøgelsen erkender, at de har reage-
ret for sent – eller slet ikke reageret – når
en medarbejder bliver mobbet. 

At mobningen ikke „bliver set“, hand-
ler både om, at det er nemmere at blande
sig udenom, og om at det måske kan være
svært at erkende, at det er mobning, der
foregår. Mange, der bliver mobbet, har
selv svært ved at erkende det. Samtidig

giver lederne udtryk for, at det er svært at
håndtere mobning. 60 procent af de lede-
re, der har oplevet mobning på arbejds-
pladsen, føler sig ikke tilstrækkeligt klædt
på til at håndtere mobningen.

Når skaden er sket, er den mobberam-
te ofte på vej væk fra arbejdspladsen,
fordi der ikke er blevet taget tilstrækkelig
hånd om mobningen. Når arbejdsplads-
en skal videre, er det derfor nødvendigt,
at bruge situationen til konstruktivt at
komme videre og undgå gentagelser.
Ledelse og medarbejdere må sammen
beslutte, hvordan samarbejdet igen bliver
frugtbart. 

Den person, eller de personer, der er
ramt direkte eller indirekte af mobning-
en, har særlig brug for støtte, men er ikke
nødvendigvis klar til at blive på arbejds-
pladsen. Arbejdspladsen må derfor støtte
dem i deres beslutninger, så de kan blive
på arbejdspladsen eller forlade den på en
fornuftig måde. 

Det kan være svært at håndtere, og det
kan være nødvendigt at søge rådgivning,
enten internt eller eksternt.

Gode råd til lederen 
Hvis lederen oplever, at en medarbejder
føler sig mobbet, er opgaven som leder
dels at tage hånd om medarbejderen, dels
sideløbende også at sørge for, at afdeling-
en eller organisationen fortsat kan funge-
re. 

Den mobberamte skal videre i sit liv.
Om det er på virksomheden eller et andet
sted, må der findes en fælles løsning på,
gerne med hjælp fra personaleafdelingen
eller eksterne rådgivere. Og arbejdsplads-
en skal kunne fungere igen. Flyttes den
medarbejder, der mobbes, til en anden
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hver anden 
leder har inden
for de seneste
tre år oplevet, at 
medarbejderne
mobber 
hinanden

Forebyg 
mobning 

organisatorisk
med
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Mobning mellem forskellige medarbejdergrupper

Adskillige Enkelte
tilfælde tilfælde Aldrig Ved ikke

% % % %

Har du oplevet en eller flere 
medarbejdere i din afdeling 
mobbe en anden medarbejder 5 43 50 2
over en længere periode 
inden for de seneste tre år?

Har du som leder, set i bakspejlet, 
været med til at mobbe en medarbejder 1 16 79 4
inden for de seneste tre år?

Har du selv som leder været udsat 
for mobning fra dine medarbejdere 2 23 74 1
inden for de seneste tre år?

Har du selv som leder været udsat 
for mobning fra andre i ledergruppen 3 24 71 2
inden for de seneste tre år?

Hvad gør lederen, når han oplever mobning af andre? 

Adskillige Enkelte
tilfælde tilfælde Aldrig Ved ikke

% % % %

Har du, set i bakspejlet, for sent 
eller slet ikke reageret på mobning 2 34 55 9
af en medarbejder?

Har du grebet ind over for mobning 5 31 62 2
i andre afdelinger end din egen?

Andel af arbejdspladser 
med mobningsproblemer 
2005

%

Arbejdspladser med 16
mobningsproblemer

Arbejdspladser med 49
enkelte mobningstilfælde

Arbejdspladser 35
helt uden mobning

Hvem har hovedansvaret for, 
at problemer med mobning 
på arbejdspladsen løses?

%

De implicerede medarbejdere 4

Lederen 12

Leder og medarbejdere i fællesskab 84

Om undersøgelsen

Ledernes Hovedorganisation har oprettet et

LederPanel, der består af et bredt udsnit af

ledere fra alle niveauer og brancher i dansk

erhvervsliv. Panelet består af 1209 ledere.

548 (45 procent) af dem deltog i under-

søgelsen, der er gennemført som en inter-

netbaseret spørgeskemaundersøgelse i

februar 2005.

afdeling, kan det tolkes som om, det kan
betale sig at mobbe. Flyttes mobberen,
flyttes problemet måske bare. Det er ikke
nogen let opgave. Gode råd til lederen er
derfor:

• Søg eventuelt professionel hjælp til
den mobberamte

• Tydeliggør alvoren for mobbere og til-
skuere

• Inddrag personer, der kan hjælpe dig,
for eksempel repræsentanter for med-
arbejderne, personaleafdelingen, andre
ledere i organisationen eller eksterne
rådgivere

• Drøft i afdelingen/organisationen,
hvordan I undgår at komme i samme
situation fremover.

Det er vigtigt også for lederen at holde
fokus på den sag, som konflikten handler
om, ikke på 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. 

Men lederen har en nøglerolle i at
forebygge og håndtere mobning. 

Tal fra undersøgelsen fra Ledernes Hovedorganisation 

• Synlig ledelse, afpassede krav, minimering af stressfaktorer, 

klare roller og gensidige forventninger

• Klar opbakning fra ledelse samt SR/TR-funktionerne

• Indtænkning af forebyggelse af mobning 

i arbejdspladsvurderinger (APV)

• Klare fælles værdier

• Ordentlig omgangstone og respekt for hinanden



Ledelsen 
kan forebygge

mobning 
ved at
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Den leder, der mobber, har flere tan-
genter at spille på end den medarbejder,
der mobber en kollega. 

Problemet er stort. Fra en dansk
undersøgelse ved vi, at i det store flertal af
mobbesager, er lederen involveret enten
alene eller sammen med én eller flere af
de ansatte. 

Når chefen mobber
I det følgende beskrives nogle karakteris-
tiske eksempler på handlinger hos ledere,
der mobber. Alle er fra den danske virke-
lighed. Ingen af handlingerne kan tænkes
udført af en menig medarbejder, uden at
den pågældende – i det mindste – får en
kraftig påtale. Eksemplerne illustrerer det
særlige rum, som den mobbende leder
besidder. I kraft af sin ledelsesret!

1. Et hyppigt træk hos en leder, der mob-
ber, er uafladeligt at desavouere en
medarbejder i andres påhør. Et eksem-
pel er en kompetent marketingchef,
der uretmæssigt og i hånligt tonefald
blev korrigeret fjorten gange af sin
direktør, da de sad i møde med en vig-
tig kundekreds.

2. Den destruktive leder opererer gerne
med at fratage sine medarbejdere
arbejdsopgaver og kompetencer. Dette
skete, da en ny direktør kontinuerligt
fjernede opgaver fra en direktions-
sekretær, der havde 20 års anciennitet.
Til sidst var hendes arbejdsområde
forvandlet til en piccolines. Selv an-
svaret for at vande potteplanterne
overtog direktøren, ligesom han over-
tog kontakten med den leverandør,
der forsynede virksomheden med
håndklæder til toiletterne.

3. At lederen betragter sig selv som ufejl-
barlig og medarbejderne som dovne
og uduelige, er også et træk, der går
igen. En direktør præsterede i hysteri,
at køre rundt på virksomhedens lager i
truck, fordi lagerarbejderen i direktø-
rens øjne ikke gjorde sit arbejde godt
nok. Direktørens stående omkvæd var:
„Er der ikke nogen, der kan finde ud
af noget som helst!“ Den samme
direktør udtalte også, at tortur jo
havde vist sig at være en effektiv
arbejdsmetode.

8

Hvorfor mobber chefen?

Af Anne-Grete Jelstrup,

forfatter og oplægsholder. 

En leder har langt mere „plads“ til at mobbe, end den almindelige medarbejder har. Netop fordi

chefen har retten til at lede og fordele arbejdet og dermed til at kontrollere, instruere eller 

afskedige en medarbejder, har han/hun et særligt frirum og nogle særligt virkningsfulde redskaber,

han/hun kan anvende over for en underordnet. Men en chef, der mobber, har selv oplevet svigt.

Derfor skal mobning forebygges på arbejdspladsen.

er der 
ikke nogen, 
der kan 
finde ud af 
noget som 
helst?



• Overveje, hvilke opgaver der indeholder vanskelige konflikter

• Overveje, hvad medarbejdergruppen kan klare at løse 

af opgaver som gruppe

• Være åben og skabe tillid, være gennemskuelig og retfærdig

• Være handlekraftig, når der opstår problemer

• Være anerkendende
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4. Et andet element hos den destruktive
leder er behovet for kontrol. På trods
af protester fra de ansatte arrangerede
en leder af en døgninstitution sig såle-
des, at alle telefonsamtaler og post til
personalet gik over hans skrivebord.
Han åbnede også medarbejdernes pri-
vate post og kommenterede den, hvis
der var noget, han var uenig i.

5. Et sidste karakteristika er lederens
talent for at optræde som kamæleon.
Irritation og aggressioner munder ud i
ukontrollerede raseriudbrud over for
medarbejderne og ledsages af beskyld-
ninger om uduelighed i sprogets vær-
ste gloser. Andre steder i virksomhe-
den kender man kun den pågældende
som smilende og imødekommende.
Af denne grund er betegnelsen Dr.
Jekyll og Mr. Hyde ofte blevet hæftet
på disse ledere. 

Hvorfor mobber chefen? Af indlysende
grunde er det småt med materiale, der
kan besvare dette spørgsmål. Vi kan kun
få et fingerpeg om årsagen i kendte mob-
besager, som de er beskrevet i domstols-
kendelser, tidsskrifter og litteratur.

Fra udenlandske undersøgelser ved vi,
at der blandt chefer og direktører og
andre ledende medarbejdere er en over-
hyppighed af psykopater og personer
med psykopatiske træk, sammenlignet
med den øvrige befolkning. 

Psykopater defineres blandt andet ud
fra, at de er velbegavede, egocentriske,
overfladiske, utroværdige og usandfærdi-
ge. De mangler evnen til at lære af deres
erfaringer og er uden indsigt i andre men-
nesker. Og så har de en kort lunte.

Personlighedsforstyrrelser er en bredere
kategori, hvortil psykopatien hører. Én
betragtningsmåde på en personligheds-
forstyrrelse er, når et individ afviger fra
normen i så høj grad, at personen selv,
hans omgivelser eller samfundet lider
under det.

Her skal ikke stilles diagnoser, men
måske er vi nået et skridt nærmere en for-
klaring.

To eksempler fra Storbritannien kan
kaste endnu en spinkel lysstråle ind i et
mørklagt univers. Begge hovedpersoner
har, som det fremgår, erkendt deres
destruktive adfærd.

David
En 35-årig kok, David, beretter om en

opvækst i et voldeligt og helt uforudsige-
ligt miljø. Faderen tyranniserede sønnen
og moderen – som bedstefaderen havde
tyranniseret sin søn. Folk uden for hjem-
met, på arbejdspladsen og omkringboen-
de, fandt at faderen var en fantastisk
mand. Men i hjemmet manglede der
fuldstændig kærlighed. I sit tidlige
arbejdsliv mødte David selv en chikane-
rende chef. Som voksen blev sønnen
chefkok. I sit nye job, var han usikker på,
om han var i stand til at klare arbejdet.
„Jeg råbte og skreg og bandede af perso-
nalet og klædte dem af til skindet i andres
påhør. Hvis jeg ikke kunne lide det, de
havde lavet, tog jeg det og smed det på
gulvet. Jeg havde ingen tillid til, at andre
kunne gøre det rigtigt.“ Irritationen stak
hovedet frem, når han så, andre var glade
og ubekymrede: „Jeg tænkte: Du har det
let. Du har endnu ikke været igennem
det samme som jeg. Du ved ikke, hvor-
dan livet i virkeligheden er.“ Han nærede
en dyb mistillid til andre. At uddelegere
opgaver var svært for ham. Han bar rundt
på følelsen af intellektuel overlegenhed
og mente, at han vidste bedre end nogen
andre.

Brian
Brian er en 46-årig embedsmand, der
voksede op sammen med sin mor og bed-
stemor. Hans barndom var præget af
angst på grund af den dominerende bed-
stemor, som skældte meget ud. „Som
barn blev jeg aldrig rost eller opmuntret,
kun kritiseret.“ Siden forsøgte Brian at få
kontrol over sit liv.

„Den smerte, jeg bar med mig fra min
fortid, gav jeg videre til andre, hoved-
sageligt gennem små bemærkninger, der

jeg havde en
grundlæggende
mistro over for
andre og fandt
det meget 
vanskeligt at
uddelegere
opgaver 

Hvis du 
er udsat 

for mobning



skulle pille dem ned. Jeg blev dygtig til at
angribe først, inden jeg selv kom under
angreb. Jeg udviklede en personlighed,
der virkede skræmmende på andre, og jeg
var virkelig god til det.“ I skolen holdt
kammeraterne sig væk fra ham. I sit
arbejdsliv mødte han andre tyranniske
chefer. I sit eget job oplevede han alle
andre som en trussel. Men han var god til
at argumentere og diskutere, så folk holdt
sig fra ham.

„Det skjuler også en følelse af util-
strækkelighed. Jeg havde en grundlæg-
gende mistro over for andre og fandt det
meget vanskeligt at uddelegere opgaver.
Jeg havde en følelse af intellektuel over-
legenhed og mente, at jeg vidste bedre
end alle andre, hvordan arbejdet skulle
gøres.“ Brian kastede sig over medarbej-
dere, der manglede selvtillid, så han
kunne angribe senere, hvis han selv kom
under pres. Han manipulerede for at
afvæbne sine medarbejdere. Han prøvede
at overleve ved at holde andre mennesker
på afstand. „Det gav mig en følelse af sik-
kerhed og kontrol over situationen, så
ingen ville generere mig.“

Brian måtte lukke af over for andre
mennesker, hvis han skulle overleve. Med
baggrund i sin følelseskolde opvækst siger
Brian: „Jeg er blevet misundelig, ikke
bare på dem, der havde det lettere, men
også på dem, der har nydt godt af en
barndom, jeg aldrig fik.“

Fokus på sociale kompetencer
Der kan ikke generaliseres ud fra David
og Brians eksempler. Men det er iøjnefal-
dende, så mange lighedspunkter de to
historier har. Her er to ledere, der, fordi
de har haft en elendig opvækst, lader en

misundelsesblandet bitterhed gå ud over
deres medarbejdere. Fordi de nærer en
dyb mistro til andre mennesker, holder
de dem på afstand ved at angribe først.
Fordi tætheden kan åbne en flanke, så
omgivelserne kan angribe. De ved bedst i
alle situationer. En holdning, der måske
har sit udspring i en dyb foragt og skuf-
felse over de mennesker, der stod dem
nær, og som i bardommen skulle tage sig
af dem, men svigtede fatalt. Den mistil-
lid, de nærer til andre mennesker,
udmønter sig også i stærk kontrol. Begge
har de arbejdet under ledere, der chika-
nerede deres underordnede. Disse „rolle-
modeller“ og hele deres egen opvækst
betyder også, at de er uden de sociale
kompetencer, som er nødvendigt udstyr i
omgangen med andre mennesker. David
og Brian tørrer deres komplicerede følel-
sesliv af på deres medarbejdere. De lever
et liv med paraderne oppe.

Personer som David og Brian hører
ikke hjemme i en chefstol. Men vi ved, at
deres slags alligevel sidder rundt om-
kring.

Med de alvorlige konsekvenser mob-
ning har for den enkelte, kunne vi ønske
os en serie af vundne sager, hvor mobbe-
ren stilles til ansvar, og offeret får oprejs-
ning og erstatning. Men mobbeproble-
met løses ikke i retssalene, selvom vund-
ne sager har en betydelig signalværdi.
Problemet skal løses på arbejdspladserne.
Først og fremmest af kompetente sikker-
heds- og tillidsfolk. De skal turde gå i
brechen for deres kolleger, og også magte
at gå i spidsen for at etablere en mobbe-
politik, som en del af personalepolitik-
ken. Der skal forebygges.

Og så skal vi have kikket på den ledel-

sesret, som gør ledermobning særligt
betændt. Her er det ønskeligt, at fag-
bevægelsen – på medlemmernes vegne –
kræver indflydelse på ansættelse af nye
ledere. Der skal defineres nogle kriterier,
der sikrer, at cheferne har de menneske-
lige kvalifikationer og sociale kompeten-
cer, der skal til for at sidde i en lederstil-
ling. 

Kilder
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• Stol på, hvad du selv oplever

• Mærk dine fysiske/fysiske symptomer

• Sig fra

• Konfronter den, der mobber direkte

• Tal med andre



Skær den usunde kultur væk

Afdelingsleder og pædagog Marie
oplever, at „de gamle“ medarbejdere
modarbejder hendes planlægning af vagt-
skemaer. Planlægningen tilgodeser også
de nye medarbejdere, og „de gamle“
medarbejdere reagerer blandt andet ved
ikke at svare på ønsker inden for tidsfris-
ten. Derefter klager de til forstander og
andre over, at afdelingslederen ikke har
styr på bemandingen. De „gamle“ laver
planlægningsmøde, når de ved, at afde-
lingslederen ikke er på afdelingen. Og
klager efterfølgende over, at hun ikke
prioriterer møderne med dem.

En nyere medarbejder etablerer et
godt tværfagligt samarbejde og er vellidt
af de „besværlige“ beboere. Hun bliver i
stigende grad kritiseret af „de gamle“,
blandt andet for ikke at have styr på at
give medicin. Hun får ikke „egne beboe-
re“ og får kritik for at blande sig i andres
beboere. Hun – i øvrigt en stærk ung
kvinde – bryder grædende sammen på
mit kontor, fortæller om mavepine gen-
nem flere måneder og beder om hjælp.

Mobning frem i lyset
I efteråret 2005 erkender ledelsen åbent,
at der finder mobning sted på en afdeling
i forbindelse med, at tre nyere medarbej-
dere går til ledelsen. Der har tidligere
været mere isolerede eksempler på mob-

ning – men de er ikke blevet kaldt mob-
ning.

Ledelsen informerer sikkerhedsudval-
get om, at der foregår mobning på
arbejdspladsen og søger derigennem pro-
jektmidler i Socialt Udviklingscenter
SUS til det generelle Nybrogård-projekt:
„Nedsæt sygefraværet – STOP mobning
på arbejdspladser.“ 

Projektet sættes i gang med titlen
„Etablering af det gode psykiske arbejds-
miljø“ for at understrege det fremadrette-
de. Et sundt arbejdsmiljø formuleres som
lokalt indsatsområde og resultatkrav af
ledelsen og MED-udvalget i 2006.  Sam-
tidig formulerer ledelsen pilotprojektet
på afdelingen: „Stop mavepinen inden
jul.“

Fortsat uhyrlig stemning
Desværre er det ikke så let at vende den
negative stemning, så de mobningsramte
medarbejdere opgiver og rejser. Det giver
os anledning til at redefinere projektet.

Pilotprojektet begynder med de
„gamle medarbejdere“ på en seminardag
ud fra overvejelsen: „Hvad vil vi gerne
bringe med i det nye?“ og med en drøf-
telse af arbejdsområder.

Men i februar 2006 registrerer og
mærker den nye afelingsleder den uhyrli-
ge stemning og også den usynlige mob-

ning. Gruppen af afdelingsledere tager
initiativ til direkte intervention fra
ledelsen af hensyn til beboerne, de nye på
afdelingen – og af hensyn til resten af
huset. Personalegruppen er mærket af
den dårlige stemning og af det, der fore-
går på afdelingen.

Fyringer og omstart
Ledelsen flytter og afskediger efterfølgen-
de to sygemeldte „gamle medarbejdere“,
som er bærere af den usunde kultur på
afdelingen.

Ledelsen redegør for flytningen i sik-
kerhedsudvalget og i huset, først over for
tilllidsrepræsentanterne og siden hen over
for hele personalegruppen. 

Begrundelsen for flytningerne – og de
senere fyringer – er de utilfredsstillende
resultater og et dårligt psykisk arbejds-
miljø igennem flere år. Der eksisterer en
usund kultur – og den skal ændres. 

Personalet i hele huset accepterer flyt-
ningerne og de efterfølgende fyringer,
som blev forhandlet med fagforeningen.
Sikkerhedsorganisationen holder samti-
dig et vellykket heldagsmøde, der bliver
en god start på den aktive generelle ind-
sats med at etablere et godt psykisk
arbejdsmiljø på hele Nybrogård.

Den usunde kultur er som et isbjerg – kun en tiendedel er synlig. Det har vi i ledelsen på

Nybrogård erkendt. Vi har i de sidste to år sat fokus på at få vendt den usunde kultur med 

mobning og skjulte dagsordener til en engageret og kommunikerende kultur. 
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Sådan gør vi 
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Af Jonny Holme-Pedersen, 

forstander, Nybrogård, 

et socialpsykiatrisk botilbud 

for voksne med sindslidelser.

der eksisterer 
en usund kultur
– og den skal
ændres

Den gode arbejdsdag
Processen med et forbedret arbejdsmiljø
tager udgangspunkt i emnet „Den gode
arbejdsdag på Nybrogård – hvad er det
for dig?“

Med i processen er en konsulent fra
Dacapo Teatret, der hyres til at lede og
forestå et forløb med hele personalet.
Dagen bliver en øjenåbner for hele sik-
kerhedsorganisationen. Og der kommer
nu gang i mange initiativer:
• Sikkerhedsorganisationen, der består

af medarbejder og leder fra hver af de
fire afdelinger, uddannes til at være
ambassadører for det gode arbejdsmil-
jø.

• Emnet og herunder „Hvordan påvir-
ker sygefraværet os“ drøftes på forårets
personalemøder.

• Plancheudstillingen fra SUS om mob-
ning på arbejdspladsen kører rundt i
huset.

• Medarbejderne læser bogen „Und-
tagelsen“ (roman om mobning, red.) –
emnet drøftes meget i huset.

Personalet planlægger en temadag med
Dacapo Teatret, der afholdes ultimo sep-
tember med blandt andet et teaterstykke
med mange gode dilemmaer ud fra over-
vejelserne:
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• Hvordan er det at være ny medarbej-
der på Nybrogård?

• Hvad sker der, når der opstår faglige
forskelligheder? 

• Hvordan tackler vi det?

Dagen er præget af en god stemning og
dialog på tværs af afdelingerne. Det er et
stort skridt i den rigtige retning, der
fokuserer på at stå sammen om at ændre
en kultur til glæde for alle ansatte og
beboere på Nybrogård.

I efteråret 2006 arbejder de enkelte
afdelinger med kommunikation og kon-
fliktforståelse. Med sammenhæng mel-
lem værdidiskussionerne for det social-
faglige arbejde og den daglige kommuni-
kation i personalegruppen og med
ledelsen. På den baggrund formulerer
personalet et værdigrundlag, der stadfæs-
ter den daglige forpligtigelse til reflek-
tion: „Hvad kunne jeg ha’ gjort anderle-
des i dag?“

Ros og konsekvens
– fremtidig ballast
På Nybrogårds organisatoriske temadag i
slutningen af 2006 får personalet aner-
kendelse for deres engagement i udvik-
lingen af det beboerrettede arbejde og det
gode arbejdsmiljø.

En enkelt episode med mobning/
chikanerier i en mindre personalegruppe
bliver straks påtalt, og styregruppen for

projektet og tillidsrepræsentanten inter-
venerer direkte og forebyggende med en
tjenstlig påtale. 

I marts 2007 holder Arbejdsmiljø-
organisationen (som sikkerhedsudvalget
er omdøbt) sit årlige heldagsmøde. På
baggrund af en spørgeskemaundersøgelse
konkluderes, at arbejdsmiljøet er godt, og
sygefraværet er reduceret. 

Arbejdsmiljøorganisationen formule-
rer indsatsområderne:
• Kommunikation – fagligt og kollegi-

alt, herunder refleksionskultur
• Socialt samvær for personale.

Vi planlægger nu sidste projekttemadag
om konfliktforståelse og anerkendelse
med Center for Konfliktløsning.

Når det gælder fortsat forebyggelse af
mobning, er politikken: God kommuni-
kation, en god sladrepolitik samt ledel-
sens og arbejdsmiljørepræsentantens for-
pligtigelse til at italesætte og intervenere
ved tilfælde af mobning.

Initiativet har været godt, rigtigt og
virket efter hensigten. 

Medarbejderne kender og tager ansvar
for det gode arbejdsmiljø på Nybrogård.
Arbejdsmiljøorganisationen er trådt i
karakter og formulerer og arbejder aktivt
med indsatsområderne.

Der skal være vedholdende fokus på,
at det skal være både konstruktivt og pro-
duktivt at gå på arbejde. 

Klart 
lederskab

På Nybrogård har den samlede

ledelse – forstander og souschef,

afdelingsledere og driftsleder –

været tydelig i hele forløbet. 

Ledelsen

- har været direkte involveret i og

intervenerende i hele forløbet

- erkender – i et samtidigt

ledelsesudviklingsforløb –

sammenhængen mellem 

forandringsarbejde og udvikling-

en af det faglige arbejde og det

psykiske arbejdsmiljø 

- pointerer, at forandringsarbejde

kan fremme en mobningskultur

- beslutter en fremtidig større

involvering af medarbejderne i

udviklingsarbejdet.

Fremover

Ledelsen prioriterer udviklingen af

det gode arbejdsmiljø som en af

forudsætningerne for at udvikle det

gode socialpsykiatriske arbejde.

Hvad gør Nybrogård . . . . . . . . . . Har siden 2005 talt åbent om mobning, der dukker op som en konkret sag. Inddrager hele organi-

sationen på Nybrogård. Får projektmidler fra Socialt Udviklingscenter SUS til projektet „Nedsæt

sygefraværet – STOP mobning på arbejdspladser“. Ledelsen iværksætter sideløbende delprojektet

„Stop mavepinen inden jul“.

Hvordan virker det?. . . . . . . . . . . Projektet skaber synlighed og debat – og en bedre medarbejderkultur.

Barrierer undervejs . . . . . . . . . . . Enkelte tilfælde af mobning dukker op. En enkelt sag medfører en afskedigelse.

Det næste, der skal ske . . . . . . . . En fortsat større involvering af medarbejderne i udviklingsarbejdet.

SÅDAN GØR VI
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Af Sofie Katrine Lorentzen, 

HR-konsulent, BioCentrum, DTU.

Vejen til en mere anerkendende forskningsledelse er lang og kringlet, har BioCentrum erfaret. 

En af erfaringerne er, at planerne og ambitionerne løbende må tilpasses organisationen, hvis 

målene skal nås. 

Justeringer er ikke nederlag 

BioCentrum er en arbejdsplads med
ca. 350 ansatte – mange højtuddannede
ingeniører og magistre. Det er en arbejds-
plads, hvor de fleste er meget selvledende
og arbejder selvstændigt med deres 
speciale, de er engagerede og brænder for
deres arbejde. Intern konkurrence og
konflikter kan være en del af samarbejdet
– især i perioder med store organisatoris-
ke ændringer og knappe ressourcer. 

Samtidig har ikke alle selvvalgte ledere
et ønske om at lede. De er blevet ledere
på grund af deres høje faglighed, fordi de
er gode forskere. 

Dette udgangspunkt for ledelse er et
dilemma, der er kommet mere fokus på,
men som ikke er løst endnu. 

Således stod BioCentrum i 2005 i en
situation, hvor medarbejderne havde
brug for støtte og anerkendelse fra den
nærmeste leder. Lederne havde derimod
brug for redskaber til at give medarbej-
derne det, som de havde brug for. 

Derfor søgte BioCentrum penge til et
udviklingsprojekt, der kunne styrke
BioCentrums beredskab i håndtering af
sladder, „stikpiller“ og sårende bemærk-
ninger og herigennem forebygge mistriv-
sel, sygdom og mobning på arbejdsplad-
sen. 

Målet for projektet var derfor at
udvikle en anerkendende samarbejds- og
ledelseskultur på BioCentrum-DTU. 

Lederudvikling
Da projektet planlægges, er det tydeligt
for ledelsen, at der er et behov for at
udvikle lederne. Lederne skal rustes til at
håndtere de store forandringer, der har
præget BioCentrum igennem en længere
periode. Forskningsgrupper er blevet lagt
sammen, og medarbejdere fra forskellige
kulturer skal samarbejde. 

Et indlysende behov var derfor at
klæde lederne på til at håndtere konflikt-
er og bruge de redskaber, der kan bidrage
til udviklingen af en anerkende kultur. 

På baggrund af disse overvejelser blev
udviklingsprojektet „At lede og anerken-
de i en moderne, international forsk-
ningsorganisation“ sat i gang. 

Forløbet planlægges som en proces
med fokus på den enkelte leder som an-
svarlig part i at realisere succeskriterierne. 

Men ét er at lægge planer, tænke for-
løb igennem og sætte idéer op i fine dia-
grammer. Noget ganske andet er at få det
til at hænge sammen i praksis. 

Barrierer i praksis 
At tage fat i ledergruppen har været en
god idé, men det har i praksis kostet
mange timers planlægning. 

Nogle barrierer har været:
• Den involverede ledergruppe består

hovedsageligt af meget travle professo-
rer, og i praksis har det vist sig nær-

mest umuligt at planlægge dage, hvor
alle kan mødes – og vil prioritere at
mødes. 

• De fælles undervisningsmoduler har
været præget af flytninger og aflys-
ninger i en sådan grad, at vi på et tids-
punkt overvejede at tænke forløbet om
og køre individuelle coachingforløb i
stedet. 

• Traditionen tro, er det „faglige“ om-
drejningspunktet, så de enkelte ledere
har i praksis kun i beskedent omfang,
formået at formidle projektet videre i
deres grupper. 

• Vi har været nødt til at acceptere, at
ikke alle deltog på alle moduler og har
i de tilfælde også brugt vores konsu-
lent som coach. De ledere, der ikke
deltog i et modul, har derfor i stedet
modtaget personlig coaching på bag-
grund af problemstillinger, som den
enkelte leder har oplevet. De er sam-
tidig blevet introduceret til de samme
redskaber som resten af gruppen. Vi
lærte, at de i højere grad havde behov
for at mærke, hvad de kunne få ud af
dette projekt, inden vi begyndte at
kræve for meget tid af dem. 

• Vi har været nødsaget til at sætte gang
i flere aktiviteter for at få gang i pro-
cessen i større dele af organisationen.

Det, der har været med til at holde begej-
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BioCentrums 
udviklingsprojekt

Udviklingsprojektet i BioCentrum 

er opdelt i tre faser:

1. Startfasen

Interview med hver enkelt leder,

som ud fra sit personlige udgangs-

punkt skal tage stilling til: 

• Status: Hvor står vi?

• Mål: Hvor vil vi hen? 

2. Udviklingsfasen

Tre moduler i moderne ledelse med

emnerne:

• At skabe en anerkendende kultur

• At udvikle en anerkendende 

kultur

• At vedligeholde, reparere og

forny kulturen

3. Afslutningsfasen

– som består af fælles læring, viden

og formidling internt i organisatio-

nen.

Ud over det planlagte udviklings-

forløb for lederne blev der også

planlagt en kulturdag for alle med-

arbejdere: „Om positiv energi og

samarbejde“.

BioCentrum har i processen priorite-

ret medarbejdernes indsigt i proces-

sen – netop for at sikre deres rolle

som aktive og engagerede medspil-

lere.

stringen oppe, er, at de fælles aktiviteter
har været præget af en fantastisk dynamik
i gruppen. Det var tydeligt, at gruppen
havde glæde af at være sammen om noget
andet end det, de plejede, og at lære hin-
anden at kende på nye områder. 

Vi har dog også erkendt, at ikke alle er
lige så begejstret for projektet som os, der
har fået ideerne. Projektet er ikke blevet
taget imod med den entusiasme, som vi
håbede på i organisationen. 

Formidling
Vi har formidlet projektet 
• Gennem information på vores nytårs-

møde, hvor vores institutdirektør
introducerede ideerne 

• Ved at invitere alle medarbejdere til
kulturdage igennem nyhedsbrevet og
via mails. Alligevel mødte ikke det
ønskede antal medarbejdere op til kul-
turdagene. 

Det har fået os til at tænke på, hvorfor en
så stor gruppe medarbejdere valgte kul-
turdagene fra? 

Kulturen i organisationen er en del af for-
klaringen. Traditionelt har instituttet
ikke haft fokus på det psykiske arbejds-
miljø, og man har ikke været vant til at
tale om medarbejderes trivsel. At holde
en kulturdag om positiv energi og samar-
bejde har derfor måske været grænseover-
skridende for nogle og ikke været i over-
ensstemmelse med de herskende normer
og holdninger. 

Når vi i det videre forløb igangsætter
aktiviteter, må vi løbende revidere vores
planer udfra, hvor vi står i processen og
ikke se justeringerne som nederlag. De
løbende ændringer er en del af det at
arbejde med mennesker og kulturer. De
lader sig ikke bare flytte, fordi vi er nogle,
der synes, at vi har fået en god idé. Det
kan godt være, at vi ikke er der, hvor vi
først planlagde at være.

Men det vigtigste for os er, at vi udvik-
ler os lidt hele tiden og derigennem
opkvalificerer vores samarbejde og kultur. 
Vi anerkender, at vi gør det bedste, vi
kan, og tror på, at vores kolleger gør det
samme. 

medarbejderne havde brug for støtte 
og anerkendelse fra den nærmeste leder –
lederne havde derimod brug for redskaber
til at give medarbejderne det, 
som de havde brug for 

Hvad gør BioCentrum . . . . . . . . . Iværksatte i 2005 med midler fra Socialt Udviklingscenter SUS et projekt for at skabe en anerken-

dende samarbejds- og ledelseskultur med fokus på fælles forståelse.

Hvordan virker det?. . . . . . . . . . . De fælles aktiviteter har skabt en fantastisk dynamik i gruppen.

Barrierer undervejs . . . . . . . . . . . At BioCentrum ikke tidligere har talt om det psykiske arbejdsmiljø og at mange medarbejdere er

meget „selvledende“.

Det næste, der skal ske . . . . . . . . Fortsat fokus på udvikling af den anerkendende kultur i en virksomhed, hvor der er behov for

løbende justeringer af processen.

SÅDAN GØR VI
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Af Jette Skriver, 

teamleder, 

Ældreforvaltningen, 

Syddjurs Kommune.

Ældreafdelingen i Rosenholm
Kommune fik i januar 2006 bevilget næs-
ten 100.000 kr. i støtte fra puljen
„Nedsæt sygefraværet – STOP mobning
på arbejdspladser“.

Disse penge er vi i fuld gang med at
skabe udvikling for på arbejdspladsen.
Men forud for indsatsen mod mobning,
har vi også haft en koordineret og målret-
tet indsats på arbejdsmiljøområdet –
fordi vi tror på, at et ordentligt fysisk
arbejdsmiljø også har stor betydning for
det psykiske arbejdsmiljø, måske især på
ældreområdets kvindearbejdspladser. 

Vores fælles overordnede værdiord for
indsatsen er, at den skal være præget af
synlighed, troværdighed, respekt og kvali-
tet. Udgangspunktet for at tage fat på
mobningsprojektet var rigtig godt, for vi
har en organisation, som opleves som
sund og udviklingsorienteret af leder-
gruppe og sikkerhedsudvalg

Vi har gennemført en undersøgelse,
som omfatter næsten alle de ansatte, og
som er gået igennem Arbejdstilsynets
screening med anerkendelse. Vi har en
medarbejdergruppe, som på trods af ned-
skæringer har bevaret gejsten, og som
føler sig tilpas uddannede til at kunne
varetage de store og komplekse opgaver,

som hver eneste arbejdsdag indeholder på
ældreområdet.

I ledergruppen var vi derfor enige om,
at vi godt kunne håndtere at sætte et pro-
jekt om mobning i gang. 

Naturligvis har vi også gjort os også
mange tanker om, hvad vi kunne komme
til at sætte i gang, som kunne have nega-
tiv effekt. Vi ved, at det forpligter at
vende stenene på vejen.

Læringsdage
Med psykolog Per Hulstrøm som under-
viser holdt vi fire enslydende læringsdage
om mobning i april og maj 2006. Her
deltog 80 procent af de omkring 220
ansatte i afdelingen. 

Det var spændende dage, som inde-
holdt en masse emner, som kan relateres
til mobning. For eksempel reaktioner på
forandringer, adfærdsanalyse, trivsel og
mistrivsel, stress, gruppekommunikation,
og hvordan man kan gribe ind over for
mobning. Dagene indeholdt også øvelser
og rollespil om mobning, som gjorde et
meget stort indtryk på de involverede.

En af øvelserne afdækkede, at vi i høj
grad har dårlige associationer omkring
mobning, og de fem signaler, som vi reg-
ner for de alvorligste hos os er:

• at man bliver ignoreret
• at man bliver mødt med tavshed
• at man bliver bagtalt
• at man bliver udelukket
• at man udsættes for sladder.

Øvelsen handlede også om, hvad vi tror,
vi kan gøre imod mobning. De fem
handlemåder, som især blev fremhævet,
er:
• at man udviser omsorg i omgang med

andre
• at man medvirker til, at der er en glad

og humoristisk stemning
• at man giver positiv feedback, husker

at rose
• at man er til stede og er lyttende over

for andre
• at man bidrager til at pleje og styrke

glæden på arbejdspladsen. 

Kloge refleksioner
Efter temadagene blev der udsendt et
evalueringsskema til deltagerne, hvor der
blev stillet nogle få spørgsmål. Desværre
valgte kun en tredjedel af de medarbej-
dere, som havde deltaget i en læringsdag,
at besvare skemaet. Besvarelserne er der-
for behæftet med en vis usikkerhed. 

Materialet afspejler dog så megen

Vi tør vende den sten... 

Siden 2001 har Rosenholm Kommunes ældreafdeling arbejdet intenst med initiativer til 

forbedringer af arbejdsmiljøet. I 2006 kom også mobning på dagsordenen. En indsats, der 

fortsætter i Syddjurs Kommune, som Rosenholm siden 1. januar har været en del af sammen 

med Rønde, Midtdjurs og Ebeltoft Kommuner. 
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læring og så kloge refleksioner, at hoved-
trækkene alligevel gengives her:

Oplever du med din nuvæ-
rende viden, at der forekommer mobning
på din arbejdsplads? 

Cirka 80 procent svarer benægtende,
mens de resterende cirka 20 procent sva-
rer bekræftende i forskellige gradueringer.

Hvordan kan du bruge det,
du har lært om mobning, i dagligdagen?

Fem gennemgående temaer i de
mange og meget forskelligartede svar er: 

„Tænke før man taler, være opmærk-
som på signaler fra kolleger.“ 

„Tænke over, hvordan tingene bliver
sagt og opfatttet. Godt humør øger
arbejdsglæden, og det smitter af.“

„Ahaoplevelser og øget bevidsthed om
ubevidst mobning.“

„Bevidsthed om, hvordan gruppen har
det som gruppe.“

„At det er vigtigt, hvordan vi hver især
tager ansvar for vores egen person. Både
med hensyn til ikke at ville mobbe samt
at reagere over for andres mobberi. Vi
skal stole på, hvad vi mærker.“

Hvilke initiativer kunne være
relevante at tage i din gruppe/på jeres
arbejdsplads for at forebygge og eventuelt
behandle mobning og mistrivsel?

Gennemgående er besvarelser som
disse: „Indføre trivselsrunder, arbejde
med positiv og negativ kritik, give nye
medarbejdere ordentlig modtagelse.“

„Ved ikke – mobning trives, når folk
er stressede/pressede, og når sygefraværet
er højt – hvordan kan vi ændre det?“

Hvad vil du selv helt konkret
ændre for at forhindre, at du kan blive
opfattet som mobber?

Rigtig mange spændende udsagn, tre
skal nævnes: „Være opmærksom på mit
verbale og mit nonverbale sprog.“

„Kommentere det, når jeg ser/hører
andre blive mobbet.“

„Jeg vil stoppe op flere gange og tænke
og mærke efter, hvad der foregår i samar-
bejdet med mine kolleger. At lytte
intenst, at „se“ mine kolleger, at forsøge
med „klar“ kommunikation. At tale med
de implicerede, hvis jeg fornemmer, at
noget er galt – få afklaret eventuelle mis-
forståelser med det samme.“

Hvad gjorde størst indtryk på
dig på kurset?

Rollespil og øvelser dominerer svare-
ne, men følgende to udsagn rummer rig-
tig manges mening: „At der er så mange
aspekter ved mobning – og at vi selv kan
ændre så meget ved ærlighed og forstå-
else.“

„At vi stadig – og måske endda i sti-
gende grad har brug for den her slags
kurser i håndtering af voksenmobning.“

„At hverdagen kan være så travl, at vi
har for lidt tid til at lære vores nærmeste
kolleger at kende.“

„At man egentlig let kan få en fastlåst
rolle i sin gruppe.“

Hvad savnede du eventuelt
på kurset?

Omkring halvdelen savnede ikke
noget og udtrykker stor tilfredshed,
resten vil gerne have endnu mere viden
og nå endnu mere i dybden med emnet.

Hvilken betydning for trivsel
og eventuel mobning tror du, at kommune-
sammenlægningen har?

Spørgsmålet udløste rigtig mange svar.
Over 45 procent tror, det kan have stor
betydning og øge usikkerheden. Heldig-
vis var der også mange, der havde vældig
positive billeder vedrørende den nye,
større Syddjurs Kommune, som er en rea-
litet pr. 1. januar 2007:

„Forhåbentlig kan vi ude i grupperne
holde fast i vores trivsel. Jeg vil gøre en
ekstra indsats.“

„Det er spændende – jeg håber man
bliver taget godt imod lige meget, hvor
arbejdet kommer til at ligge.“

„Det her kursus må da kunne hjælpe,
hvis vi hjælper hinanden med at huske på
det og bidrage med vores erfaringer.“

Implementering i 2007
Temadagene blev fulgt op af endnu en
dag med Per Hulstrøm i juni 2006.
Denne gang med 22 specielt udvalgte
ledere og tillidsvalgte fra Rosenholm
Kommune, den nyansatte ældrechef i
kommende Syddjurs Kommune og en
repræsentant fra PRO – FORUM teater i
organisationsudvikling fra Vejle. 

Grunden til at bruge netop debat-
teater til at sprede budskabet om mob-
ning, er, at vi føler os overbevist om, at
folkene bag forumteatret har en masse
fællestræk med vores målsætning for det
videre forløb:
- Skabe debat og dialog om psykisk

arbejdsmiljø/mobning som udvi-
klingsområde

- Dele viden og erfaringer med hinan-
den

Spørgsmål

Spørgsmål

Spørgsmål

Spørgsmål

Spørgsmål

Spørgsmål

Spørgsmål
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Klik ind på www.stopmobning.dk 

hvis du vil vide mere om projektet, 

modtage nyhedsbrev eller deltage 

i nogle af aktiviteterne. 
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- Sætte en kollektiv oplevelses- og
erkendelsesproces i gang

- Bidrage til beslutninger og handlinger
i den nye kommune

- Starte personlig, faglig og organisato-
risk udvikling på en ny og sjov måde.

Igen blev det en spændende og intens
dag. Materialet fra dagens gruppearbejde
danner sammen med udsagnene fra de
fire læringsdage baggrund for en folder:
Politik imod mobning.

Det var også en god oplevelse at delta-
ge i netværksmødet i Middelfart i maj
2006 sammen med alle de andre forskel-
lige organisationer, som også har modta-
get støttemidler fra puljen. 

Den nye ældreafdeling er i det videre
arbejde med projektet koblet sammen
med tre andre virksomheder i Syddjurs
kommune: En stor produktionsvirksom-
hed, som fremstiller aluminiumsprofiler,
en social- og sundhedsskole og en skov-
børnehave.

I september holdt vi sammen med
processtøtteperson fra SUS et inspireren-
de møde i gruppen her på vores arbejds-
plads.

Og vi fulgte selv op med et to dages
netværksmøde i november. Vi glæder os i
det hele taget til implementeringsfasen af
dette spændende forløb.

Debatteatret skal på banen her i 2007
netop for at brede projektet ud i den nye
store sammenlagte Ældreafdeling. 

2001
• Reorganisering af sikkerhedsudvalg

• Udarbejdning af eget materiale omkring APV, arbejdspladsvurdering, også

omkring det psykiske arbejdsmiljø.

De 10 værste – eller bedste undskyldninger 

for, hvad der forhindrede det gode arbejdsmiljø i hverdagen i Ældreafdelingen

blev udvalgt og prioriteret:

1. Der er for lidt tid i hverdagen

2. Vi er styret af gamle vaner – af, hvad vi plejer at gøre

3. Der er ikke personale nok, der mangler eller er for lang ventetid 

på en ekstra hjælper til forflytninger

4. Der mangler vejledning i arbejds- og forflytningsteknikker, 

og om hjælpemidlerne

5. Det kan være vanskeligt at stille krav til borgerne 

om at få ændret hjemmenes indretning

6. Der mangler plads i hjemmene

7. Vi taler ikke nok sammen om borgerne

8. Det går nok den her gang, selvom man godt ved, 

at det, man gør, er uhensigtsmæssigt

9. Man gør ikke selv nok for at have stærke muskler 

10. Det giver utryghed at skulle hjælpe både inde og ude 

og i de andre afdelinger.

Fokus på mobning
I den tidligere Rosenholm Kommune, nu en del 

af Syddjurs Kommune, har ældreafdelingen siden 2000

år haft forebyggelse og håndtering af mobning som 

personalepolitisk indsatsområde:
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2003

Udarbejdelse af forflytningsvejledning, der omfatter 10 procent af plejepersona-

let, som er uddannet som forflytningsvejledere, som dermed blandt andet skal:

• Introducere, undervise og vejlede afdelingernes medarbejdere om forflytnings-

teknik og brug af udstyr og tekniske hjælpemidler til forflytning

• Stå for introduktion af nye medarbejdere omkring forflytning

• Være rollemodel i det daglige arbejde inden for arbejds- og forflytningsteknik

• Være medansvarlige for vejledningsmateriale, så arbejdsskader forebygges, og

der anvendes ens forflytningsteknikker hos den enkelte borger

• Sikre, at borgernes egne ressourcer udnyttes i forflytningerne

• Deltage i problemløsning, når kolleger har konkrete forflytningsproblemer

• Påtale over for kolleger hvis der anvendes forkert brug af teknik og/eller 

hjælpemidler.

Støtte fra KL og FOA til projekt: 

Arbejdsfastholdelse på social – og sundhedsområdet. 

• Tre arrangementer afvikles i efteråret 2003 om arbejdsfastholdelse.

Projektet følges op ved at oprette en personaleforening: 

Videns- og vandrelauget af 2003 ved ældre og sundhedsfremme, 

Rosenholm Kommune 

Foreningen har følgende formål:

• At sætte fokus på og fut under det gode psykiske arbejdsmiljø 

• At inspirere til netværksdannelse i og uden for arbejdstiden

• At signalere, at vi kan og vi vil et godt psykisk arbejdsmiljø 

• At tiltrække og fastholde medarbejdere fremover.

Personaleforeningen bliver en succes, får rigtig god tilslutning på arbejdspladsen og

er særdeles velfungerende endnu. Syv slogans formuleres som inspiration til at

komme i gang med en egentlig sundhedspolitik på arbejdspladsen:

• Nøgleordet er samarbejde

• Det batter med en fælles sundhedspolitik på arbejdspladsen

• Arbejde og privatliv skal kunne gå hånd i hånd

• Alle kan få brug for støtte

• Arbejdet må gerne være en dans på roser

• At kunne give og at kunne modtage en arm er en gave

• Det kan føles let – når man kan og tør.

2004 og 2005 

Målrettet undervisning i kommunikation og

konflikthåndtering, og tre timers undervis-

ning for alle grupper i ældreafdelingen

omhandlende psykisk arbejdsmiljø med

udgangspunkt i Arbejdstilsynets mødepak-

ke. Undervisere er sikkerhedsudvalgets

medlemmer og de enkelte gruppeledere

gøres ansvarlige for opfølgning på det vide-

re arbejde med de fokusområder, som grup-

pen vælger.

Hver enkelt gruppe har fulgt op på de

valgte fokusområder. Der er naturligvis stor

spredning i, hvilke emner grupperne har

valgt, men også en tydelig rød tråd, som

kan sammenfattes i fire nøgleord:

• Kommunikation

• At yde hinanden omsorg

• Personaletrivsel – i og uden for 

arbejdstiden

• Ledelsens rolle.

Fokus på mobning...

Hvad gør den tidligere . . . . . . . . Igangsætter projekter i Rosenholm Kommunes ædreafdeling for at forbedre arbejdsmiljøet. 

Rosenholm kommune Igangsætter januar 2006 projektet „Nedsæt sygefraværet – stop mobning“, holder temadag og en

uddannelsesdag med Per Hulstrøm.

Hvordan virker det?. . . . . . . . . . . Der er fokus på arbejdsmiljøet i alt, hvad medarbejderne tager af initiativer. 

Barrierer undervejs . . . . . . . . . . . At travlheden i den almindelige hverdag forhindrer kolleger i at tale nok sammen.

Det næste, der skal ske . . . . . . . . Erfaringerne fra den „gamle“ Rosenholm Kommune skal implementeres i den nye storkommune

Syddjurs, så arbejdet kan fortsætte.

SÅDAN GØR VI
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Af Vibeke Thorsen, 

udviklingskonsulent 

og underviser, 

Center for Konfliktløsning.

Spot de gode ressourcer

Konflikter er et grundvilkår for alle
mennesker og dermed også en del af livet
på alle arbejdspladser. Håndteringen af
konflikter er derimod noget, der foregår
på ganske forskellig vis.

Ledelsen har et særligt ansvar i forhold
til at skabe rum for en konflikthånd-
terende kultur, men lederen alene kan
ikke gøre det – det må ske i et samarbej-
de mellem leder og medarbejdere.
Ledelsens adfærd er afgørende for, hvor-
dan medarbejderne lærer at se og have
med konflikter at gøre.

Det drejer sig om at udvikle en kultur,
og den tager tid og skal plejes som en
have. Det væsentligste arbejde ligger i at
bearbejde jorden godt og gøde den jævn-
ligt. 

Hvis ledelsen viser, at konflikter tages
op, bearbejdes og afsluttes med ny
læring/valg til følge, er der gode mulighe-
der for at udvikle en arbejdspladskultur,
hvor konflikter søges løst frem for at blive
gemt og glemt eller udvikle sig til for
eksempel mobning.

Hvad kan der gøres?
• Undervisning om konflikthåndtering.

Det vil give den enkelte en mulighed
for at blive klar over egne kompeten-
cer, eget ansvar og handlemuligheder i
forhold til konflikter i samarbejdet.

Det vil give en fælles grund at tale
konflikthåndterende kultur ud fra. Få
aftalt nogle spilleregler samt en løben-
de opfølgning. 

• Hvis der opstår konflikter mellem
medarbejderne, og de ikke selv får
taget dem op og bearbejdet dem, så
må ledelsen gribe ind og tilbyde hjælp.
Lederen kan enten tilbyde sin støtte til
at få løst konflikten eller tilbyde støtte
udefra med konfliktmægling, hvis
lederen ikke kan være upartisk i sagen. 

• Fokus på den gode trivsel og arbejds-
glæden.

• Fokus på at skabe en værdsættende
kultur.

Det er nødvendigt at arbejde med de
mange forskellige facetter, der skal til for
at skabe en konflikthåndterende kultur.

Det kræver blandt andet konfliktfor-
ståelse, god dialog, værdsættende kultur
og refleksion.

Uløste konflikter er opslidende og kan
give anledning til mytedannelse, dårlig
stemning og koster mange ressourcer.

Når man mere bevidst går ind i en
konstruktiv konfliktløsning, opdager
man, at der er mange ubrugte potentialer
både hos den enkelte og i samarbejdet, og
det skaber nye muligheder.

Første skridt i etablering af et kon-

flikthåndterende miljø er at tale om, at
konflikter ikke er en privat sag.

Konfliktløsning drejer sig både om en
personlig kompetence, der skal udvikles,
og det drejer sig også om at udvikle et
konflikthåndterende miljø på arbejds-
pladsen.

Der findes ikke to ens fingeraftryk, og
ikke to ens konflikter. Det enkelte men-
neske, den enkelte kultur eller subkultur,
og den konkrete samfundsmæssige sam-
menhæng sætter sit præg på hvert eneste
sammenstød. 

Anerkendelse – uden går det ikke
Mellemmenneskeligt ligeværd og aner-

Konflikter skaber forandringer, og forandringer fører konflikter med sig – og det kan blandt andet

skabe grobund for mobning. Lederen har en vigtig rolle i at skabe et konflikthåndterende miljø på

arbejdspladsen. Klare værdier og åben anerkendelse er blandt redskaberne.

at anerkende
den anden parts
opfattelse af 
virkeligheden 
er ikke det
samme som at
være enig



kendelse er nøgleord, når vi skal opbygge
relationer.

At aflægge vante måder at tænke om
sig selv og hinanden på kan være en stor
udfordring. Villigheden til at se hinanden
i et nyt lys er et vigtigt element i arbejdet
med konfliktløsning og trivsel.

En grundlæggende forudsætning for
konfliktløsning er hele tiden at opbygge
relationer, at have kontakt med hinanden
og tage udgangspunkt i, at det ikke drej-
er sig om, at en af parterne vinder eller
har ret – det drejer sig om at finde løs-
ninger, der til godeser begge parters inter-
esser og behov, for at relationen kan fort-
sætte og løsningerne være holdbare.

Anerkendelse er et eksistentielt tema –
vi kan ikke leve uden.

Ved at give anerkendelse skabes kon-
takt. Forudsætningen for at skabe kon-
takt er at kunne anerkende den anden og
se den anden som et menneske ligesom
sig selv, men dog anderledes. At anerken-
de den anden parts opfattelse af virkelig-
heden er ikke det samme som at være
enig med den anden eller give den anden
ret. I anerkendelsen udtrykkes værdierne
gensidig respekt og mellemmenneskeligt
ligeværd.

Tør jeg tro på, at alle mennesker har et
ønske om at være værdifulde for dem, de
holder af, at de har deres gode grunde til
at gøre det, de gør, og gør det bedste, de
har lært? Tør jeg blive i det undersøgende
„møde“, når uoverensstemmelser viser
sig, uden at tolke, dømme og sætte andre

i bås, uden at opbygge forsvar og stadig
holde muligheden for selv at blive kloge-
re åben, selv når jeg føler afmagt – tør jeg
blive i kontakt? I hvilke situationer tør jeg
ikke blive i kontakt, og hvad kan jeg så
gøre for ikke at ødelægge relationerne?

Med kontakt menes at være til stede,
være ærlig og sige, at det her er svært, at
det forstår jeg ikke, det opfatter jeg på en
anden måde… og være villig til at søge at
forstå den anden uden at begynde at for-
svare sig, eller blive fordømmende og gå.

Med at sætte andre i bås menes, at vi
dømmer hinanden: „Han er ikke til at
stole på…“ „Det er det sædvanlige med
ham…“. 

Den bevidsthed står først, når vi lytter
til den anden, og blokerer for kommuni-
kationen.

For her lytter vi ikke for at forstå, og vi
får ikke stillet undersøgende spørgsmål.
Vi har besluttet os for, at vi ved, hvordan
det hele hænger sammen.  

Arbejdspladsens værdier
Lederen har en vigtig opgave i at sætte en
proces i gang med medarbejderne om
arbejdspladsens værdier, og hvad disse
værdier betyder i praksis. Hvad er de
gode historier om det gode samarbejde?
Hvad er det, der virker? Hvordan kan vi
gøre mere af det? Hvordan kan vi respek-
tere forskellighed – ikke blot i ord, men
også i handling?

Det vigtigste i processen er at lytte til
hinanden og høre:

• hvad den enkelte forstår ved værdierne
• hvordan den enkelte omsætter værdi-

erne i praksis. 

Værdier bliver først værdifulde, når de
bliver bevidst levet som en del af beslut-
ningsgrundlaget i organisationen. Når de
bliver til pejlemærker i hverdagen, som
alle taler om og bruger.

Sproget
Vores holdning til konflikter viser sig i
sproget, både verbalt og nonverbalt.

Når vi bliver bevidste om betydningen
af vores holdning til konflikter og til det
optrappende og det afspændende sprog,
kan vi vælge, hvad vej vi vil ind på.

Hvor man i dialogen søger at forstå og
blive tydelig og at finde mening, så er
målet i diskussion at vinde og bevare
positionen og dermed forsvare sig, snare-
re end at se på løsninger.

Det er derfor nødvendigt at arbejde
med de mange forskellige facetter, der
skal til, for at skabe en konflikthånd-
terende kultur og dermed et sundere psy-
kisk arbejdsmiljø.

Der er ikke én måde at gøre det på.
Det er vigtigt at tage udgangspunkt i den
organisation og kultur, der findes og
begynde en forandringsproces derfra. 

Der er tale om en løbende proces, som
hele tiden skal holdes i live og have tilført
ny energi. 

www.konfliktloesning.dk
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Sprog, der kan optrappe en konflikt Sprog, der kan afspænde en konflikt

Skaber afstand mellem mennesker Skaber kontakt mellem mennesker

Du-sprog Jeg-sprog

Afbryder Lytte/Lytter til ende

Stille ledende spørgsmål Stille åbne spørgsmål

Angribe Udtrykke følelser og behov

Nedgøre Interesseret

Generel Konkret

Fokusere på fortid Fokusere på nutid og fremtid

Fokusere på personen, ikke på sagen Fokusere på sagen, ikke på personen

Kilde: Kunsten at løse konflikter. Kompendium 2000, Center for Konfliktløsning, København.

+

;·)   :-)   8·)   ¦:D

÷

:-(   :-/   =·(   }:O



Mobbemagasinet nr. 3  |  Maj 2007

23

Af Svend Tybo, 

udviklingskonsulent, 

Dynamic Business Institute.

Mobning og chikane er ikke noget
der „kun“ hører skoletiden til. Jeg møder
det i mit arbejde som udviklingskonsu-
lent og kursusleder. Jeg har flere gange
lavet supervision eller coaching, som det
vist hedder i dag, for både grupper og
enkeltpersoner, hvor temaet har været
mobning. I denne rolle deltager jeg ofte,
når det er gået galt. Når en eller flere er
blevet syge, gået ned med stress eller på
andre måder „giver lyd“.

Jeg har oplevet arbejdspladser, hvor
man lukker øjnene og prøver at bagatel-
lisere. Man kalder det „fed værksteds-
humor“ eller „en befriende jargon“ og ser
fuldstændig bort fra, at der er nogen, som
lider og ikke har det godt i hverdagen. 

Mine erfaringer siger mig, at mobning
ofte foregår i miljøer, hvor man ikke lyt-
ter til hinanden, og hvor man traditionelt
ikke giver lyd om, hvordan man har det.
Biksen styres ofte af en buldrende chef,
der kun går op i „bundlinjen“ og ikke
ønsker at blive besværet med ligegyldig-
heder.

Øret – et lederværktøj
Et anerkendende miljø er den dynamiske
leders domæne. Et rum, hvor der er plads
til forskelligheder, plads til snak, og hvor
det er naturligt, at give lyd når noget hal-
ter. En leder kan ikke udøve ledelse, med

mindre hendes medarbejdere vil være
behjælpelige med udøvelsen af rollen. 

Derfor er en leders øre det vigtigste
værktøj. Lyt til dine medarbejdere og
skab et miljø, hvor fortællinger trives.
Som medarbejder har man også et ansvar
for at holde øjnene åbne. I hvor høj grad
er det rimeligt, at man er tilskuer til mob-
ning uden at tage affære? Er det o.k. at
lade ting passere? Nej, vel? 

Anerkendelse misforstås ofte og
betragtes som en slags lykketyranni, hvor
alle render rundt og klapper hinanden på
skulderne, ja, forblændes af „det magtfrie
rum“, som er skabt i anerkendelsens
navn.

En anden logik
Anerkendelse er i højere grad et udtryk
for, at man som leder evner at forstå en
anden logik end blot sin egen. At forstå
den logik, der ligger bag enhver handling.
Måske også den logik, der ligger bag en
mobbende adfærd?

En dynamisk leder ved, at intet men-
neske gør ondt. Alle gør deres bedste, ja,
selv mobberen gør sit bedste. Det ville
være besnærende at afskedige ballade-
mageren, og dermed slippe for mobberi-
et, men den fremgangsmåde løser som
regel ikke problemet. Der går ikke lang
tid, før der igen er ballade og brok. For

den dynamiske leder er ballade, brok,
mobning og chikane ikke i sig selv pro-
blemer, men derimod symptomer på pro-
blemer. At fjerne symptomerne giver en
kortvarig lindring, men sygdommen/ska-
vanken er der endnu, og inden længe
opstår der nye symptomer. 

De store omvæltninger, der i øjeblikket
sker i de nye regioner og kommuner, er
en udmærket skueplads, hvor alle tænke-
lige problemer vil opstå i kølvandet af
omstruktureringer, sammenlægninger, og
ikke mindst en masse gamle kulturer, der
skal føres sammen i nye kulturer.

Når mobning stortrives
Den store dille er for tiden at arbejde
med værdier, og alle steder taler man om

Lyt og vær leder
Forskellen mellem det, man kunne kalde en leder og en chef, er, at lederen i højere grad tager del

i ansvaret for mobning og dårligt psykisk miljø. Eller rettere ser det som en ledelsesopgave frem

for at konkludere, at det jo er voksne mennesker, og de må da vel kunne „klare ærterne“ selv.

man kalder 
det fed 
værkstedshumor
eller en 
befriende 
jargon
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værdibaseret ledelse. Jeg ved ikke
rigtig, hvad jeg synes om selve
begrebet. For mig er det lidt som
„kejserens nye klæder“. En ting,
der for mig at se er godt i de pro-
cesser, er, at mange mennesker
kommer til at tale meget sammen.
Man kommer til at lytte til hinan-
den, mange vil i processen føle sig
anerkendt. Og jeg havde nær sagt:
Så er tiden og pengene dog trods
alt ikke helt spildt. Min store
bekymring opstår, hvor man
vælger at lade processen være
noget, der udføres af ledelsen og
derefter dikteres som den evige
sandhed. For dér ved jeg, at symp-
tomerne vil vise sig. 

Her vil sygdommen/skavan-
kerne trives, og symptomerne på
det, vil være en masse skæbner, en
masse mennesker, der ikke har det
godt og mistrives. Der opstår et
miljø, hvor blandt andet mob-
ning stortrives. 

Den leder, der sidder med
hænderne i skødet og lader mob-
ning gå upåagtet hen, er ikke
leder. En dynamisk leder giver
køb på ideen om, at alt skal kunne
måles og vejes. 

Han ved, at det ikke er muligt,
når der er tale om mennesker. 

www.dbi-kurser.dk
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„Vi vil gerne skabe en debat

om mobning på vores 

arbejdsplads, men vi ved ikke 

hvordan!“ 

Denne udmelding er ikke

usædvanlig for arbejdspladser,

der netop har taget fat på 

at forebygge mobning på

arbejdspladsen. Der findes

flere metoder til at tage fat 

på det alvorlige emne på en

engagerende måde, for

eksempel forumteater og 

kulturspil.

Spil og teater 

afliver m
obning

Hvis du 
observerer

mobning

• Grib aktivt ind 

– inddrag eventuelt sikkerhedsorganisation 

og ledelse

• Løs konflikter FØR de udarter sig til mobning
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Af Stine Røn Christensen, 

Socialt Udviklingscenter SUS.

Det kan være svært at tale om
mobning på arbejdspladsen. Mobning
forbindes ofte med spørgsmål om dårlig
ledelse, manglende kompetencer og dår-
lig kommunikation og samarbejde. Der
findes dog en række måder at skabe enga-
gement og opmærksomhed på mobning
på arbejdspladsen. Vi har set nærmere på
nogle af de kreative og anderledes mulig-
heder for at inddrage de ansatte i en
debat om mobning.

Forumteater
Forumteater kan være et godt redskab,
når arbejdspladsen skal sætte fokus på
mobning. Forumteater er en kreativ og
anderledes proces, der aktivt inddrager
alle ansatte på arbejdspladsen. Forum-
teater giver mulighed for:
• at vise, at der er forskellige handle-

muligheder, når en kollega mobbes
• at skabe debat om, hvad man gør, når

en kollega mobbes
• at give alle ansatte mulighed for at

komme med input til løsninger
• at tale om konflikter, uden at de bliver

personlige.

Forumteater er en interaktiv teaterform,
der aktivt inddrager publikum. Forum-
teater består af en gruppe skuespillere,
der fremfører et skuespil med udgangs-
punkt i genkendelige episoder fra hverda-
gen – eksempelvis en tilspidset konflikt
på arbejdspladsen. 

Spillet afbrydes undervejs af en joker-
instruktør, som beder publikum tage stil-
ling til spillets udvikling. Hvad kan man
konkret gøre i denne situation? Hvad
kunne man sige, hvis man selv stod i situ-
ationen? Således bliver publikum aktive

deltagere, der har mulighed for at afprø-
ve forskellige handlemuligheder. Forum-
teatret kan være med til at vise, at der
flere løsninger og handlemuligheder på
en konflikt. 

Publikum kan også inddrages som
skuespillere, der træder ind i en konkret
scene for at præsentere et givent løsnings-
forslag på en konflikt. 

Der findes forskellige teatergrupper,
der tager rundt i landet med forumteater
på arbejdspladser. 

Kulturspillet
Kulturspillet er en interaktiv øvelse, der
kan bidrage til et indblik i arbejdsplads-
kulturen. Deltagerne skal engagere sig
aktivt i et spil, der går ud på at analysere
forskellige kulturer. 

Kulturspillet kan bidrage til:
• at øge forståelsen af forskellige kultu-

rer på arbejdspladsen
• at give indblik i forskellige kommuni-

kationsmønstre 
• at starte en diskussion af kulturen på

deltagernes egen arbejdsplads
• at skabe fællesskab og sammenhold

mellem deltagerne.

Kulturspillet indledes typisk med, at del-
tagerne bliver introduceret for begrebet
kultur. Herefter bliver deltagerne delt op
i to eller flere kulturer. Først lærer delta-
gerne kodeks og adfærdsregler for deres
egen kultur – så det er klart for alle, hvor-
dan man kommunikerer internt. Og så
går „spillet“ i gang. De forskellige kultu-
rer besøger hinanden, og i mødet gælder
det om at aflure de øvrige kulturers
adfærdsregler samt at aflæse, hvilke vær-
dier der er dominerende i kulturen. Én

kultur kan for eksempel være en socialt
og stærkt indadvendt kultur, mens en
anden kan være en udpræget konkurren-
ce- og handelskultur. 

Kulturspillet afrundes med en opsam-
ling, der diskuterer misfortolkninger og
den forvirring, der opstår undervejs i spil-
let. 

Kulturspillet kan bidrage til en øget
forståelse af kommunikation i forskellige
kulturer, herunder arbejdspladskulturer.
Spillet sætter fokus på både positive ele-
menter og barrierer i mødet mellem for-
skellige kulturer. Kulturspillet handler
ikke direkte om mobning, men kan være
med til at rette fokus mod arbejdsplads-
kulturen. Spillet giver et indblik i forskel-
lige kulturers måde at kommunikere på,
og understreger betydningen af for
eksempel uskrevne regler på arbejdsplad-
sen. 

Kulturspillet kan gennemføres med et
minimum af 20 deltagere. 

Kilder

Forumteater og kulturspil er metoder, der

kan indgå i håndteringen af mobning på

arbejdspladsen.

Søg "forumteater" på nettet, mange 

konsulentfirmaer arbejder med metoden.

Kulturspil beskrives blandt andet på

www.lederweb.dk



Mobning og vold har i perioder
præget Lise Seidelin professionelt og pri-
vat.

Efter et ægteskab med både fysisk og
psykisk vold tog hun sin lægeeksamen og
kom i turnus på flere mindre sygehuse. 

En enkelt overlæge gjorde i løbet af
kort tid lægejobbet til et sandt mareridt
for den dengang 33-årige Lise Seidelin.

Hun blev sammen med resten af afde-
lingen udsat for en regulær hetz af over-
lægen – talt voldsomt nedsættende til og
blev misinformeret.

Overlægen blev efterfølgende afskedi-
get, men det hjalp ikke Lise Seidelin.

Hendes selvfølelse kunne beskrives på
bagsiden af et frimærke, og hun opsøgte
på eget initiativ terapi for at komme
ovenpå igen.

Her fik hun første gang kontakt med
maling som en kreativ måde at bearbejde
følelserne på.

Terapeuten satte Lise Seidelin ved et
bord med tegne- og malegrej, og hendes
første reaktion husker hun selv tydeligt:

– Jeg tænkte, „Det kan jeg da ikke
finde ud af“, overbevist om, at jeg ikke
ville kunne finde ud af at få noget som
helst ned på papiret

Men det hvide papir blev alligevel hur-
tigt fyldt med mange sorte – vrede – stre-
ger – og så med et lille lyst punkt i det
ene hjørne, hvor Lise Seidelin havde pla-
ceret sig selv.

– Terapeuten kommenterede tegningen
og sagde med det samme: „Der er jo
hvidt mellem de sorte streger.“ Og det
kunne jeg så godt se, selvom jeg ved før-
ste øjekast selv syntes, at resultatet var
blevet lidt dystert.

At male løsner og løser
Flere terapitimer medførte en stadig stør-
re løssluppenhed med malergrejet, og
Lise Seidelin tog metoden med sig, da
hun i 1990 nedsatte sig med egen praksis
på Nordfyn. I 1996 flyttede hun sin
praksis til Sydfyn, og i 2004 etablerede
hun også en klinik i Farsø. 

I dag har Lise Seidelin selv mange
kunder, som hun foretrækker at kalde
sine patienter. Hun har specialiseret sig i
samtaleterapi med udgangspunkt i en
accept-proces, hvor den enkelte lærer at
acceptere de negative følelser, der rum-
sterer.

Når først vreden, sorgen og følelsen af
utilstrækkelighed er blevet accepteret, er
den enkelte i stand til at gå videre med
den personlige udvikling efter blandt
andet at have været udsat for mobning,
været sygemeldt på grund af stress eller
har mistet selvtilliden efter andre person-
lige oplevelser.

– Selv har jeg både malet og skrevet,
når mine negative følelser skulle beskrives
og bearbejdes. Alene det at koncentrere
sig om noget andet og bare lade penslen

eller kullet udtrykke sig, det er en rigtig
god proces. Den frigiver energi og med-
fører en anden måde at erkende proble-
merne på. For mig betyder det, at selv
umiddelbart uløselige problemer finder
vej til afklaring, siger Lise Seidelin. 

Øverst: Det allerførste billede 

tegnet med kul taler sit eget –

mørke – sprog om Lise Seidelins

sindstilstand.

Nederst: Det farverige maleri

Svanen har Lise Seidelin malet 

efter en længere helingsproces 

oven på oplevelser med fysisk 

vold og mobning. 
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Af Hanne Juul Nielsen, 

journalist, 

Socialt Udviklingscenter SUS.

Selvtilliden og accepten af de vrede følelser vokser i takt med penselstrøgene på papiret eller 

lærredet. At male kan gøre underværker for et såret sind. Det ved Lise Seidelin af egne erfaringer.

Terapi med papir og kul



Mobbemagasinet nr. 3  |  Maj 2007

27

Farver og sind
Antroposofien er grundlagt af den østrigske filosof Rudolf Steiner (1861-1925). Gennem sin livslange udforskning af mennesket og af det over-

sanselige opnåede han erkendelse af, at menneskets væsen, og dermed lovmæssigheder omkring menneskets eksistens, kan udforskes. Rudolf

Steiner-teorien baserer sig blandt andet på, at alle spektrets farver får karakterer og har relationer til livets processer. De menneskelige følelser

viser sig farvemæssigt straks i vores hudfarve. Skræk, angst eller dyb eftertænksomhed: Hvidlig. Aktivt dominerende: Rødlig. Derfor har alle

farver reel mening i Rudolf Steiners farvelære. Mange kunstnere, eksempelvis Kandinsky eller Joseph Beuys og vor danske Arild Rosenkrantz

har ladet sig inspirere af disse nyopdagede relationer til farver. Ud over det rent maleriske kan indsigten i disse værdier bruges til helbredelse:

i maleterapi og kunstterapien. Farver har stærk indflydelse på vores sind og kan også ledsage os i kriser. Kilde: www.antroposofi.dk
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Hent yderligere inspiration 

og viden på hjemmesiden

www.stopmobning.dk

Her kan du blandt andet

bestille magasiner, 

tilmelde dig nyhedsbrev 

og læse mere om 

arbejdspladser, der har 

deltaget i projekterne.

www.stopmobning.dk


