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Forebyg usynlig vold
Det er ikke undersøgt ordentligt, hvad der sker på længere sigt med mennesker,
der arbejder i et miljø med megen vold og mange trusler. Om truslerne måske „sætter
sig“, så det lige pludselig flyder over.
Men tanken er nærliggende. For vi ved, at den psykiske vold kan være lige så
belastende og have lige så alvorlige konsekvenser for helbredet som den fysiske vold.
Undersøgelser både herhjemme og i udlandet dokumenterer, at vold og trusler kan
være meget belastende for den, det går ud over. Nogle får svært ved at koncentrere sig,
bliver måske bange for at gå på arbejde eller trives dårligt på arbejdspladsen. Andre
reagerer fysisk med hovedpine eller ondt i maven. Den opsparede vrede og angst,
depression og skyldfølelser kan føre til posttraumatisk stressreaktion, PTSD.
Det er umuligt at sige, om eller hvornår en trussel bliver alvor. Det er den usikkerhed,
en trussel indbefatter. Men den enkelte arbejdsplads kan forebygge ved at tale om og
erkende muligheden for trusler og psykisk vold. Og ved at kigge på, hvordan man selv
reagerer i forskellige situationer.
Der vil altid være risiko for vold på visse arbejdspladser, for eksempel på socialkontorer og i sociale tilbud. Her, som mange andre steder, arbejder man med mennesker
i krise: Mennesker med ødelagte eller reducerede psykiske kræfter. Mennesker, som
oplever sig selv som „små“ i forhold til medarbejderne „på den anden side“. Forhold,
som i sig selv kan udløse vold eller trusler om vold, når der bliver stillet krav af den ene
eller anden art.
Respekt og ligeværd i mødet mellem medarbejdere og patienter, brugere eller klienter
har stor betydning for at forebygge vold og trusler. Det kræver et trygt arbejdsmiljø, hvor
personalet arbejder sammen og bakker hinanden op, når det brænder på.
Det væsentligste for at forebygge vold og trusler er at arbejde med kvalitet i pleje- og
behandlingsarbejdet. Langt de fleste trusler udspringer af afmagt, måske fordi patienten,
klienten eller brugeren ikke føler sig lyttet til eller forstået.
Det er muligt at forebygge og mindske den psykiske vold, hvis man på arbejdspladserne etablerer en bred forebyggende indsats med forskellige handlemuligheder:
• En ordentlig personale- og fraværspolitik
• En voldspolitik, der også beskriver håndteringen af krisesituationer for den enkelte
medarbejder
• Et professionelt kig på den enkelte medarbejders handle- og reaktionsmønstre,
gennem blandt andet supervision, der kan afklare spørgsmål som: Hvordan reagerer
jeg selv i bestemte situationer? Hvad er det, jeg siger – og hvad mener jeg i virkeligheden?

Dorthe Perlt
Seniorkonsulent
Socialt Udviklingscenter SUS

Hvor voldsomt en trussel virker og, hvordan man reagerer på den, kommer an på, hvem
der kommer med truslen, hvad der bliver sagt og, hvordan det bliver sagt. Om det for
eksempel sker i forbifarten, uden at den, der truer, hæver stemmen, eller om truslerne
kommer fra en, der er svært ophidset. Det spiller også ind, hvilket humør man selv er i
og, hvor stort et overskud, man har i situationen.
Derfor er relationen og kommunikationen vigtig. Hvis man bliver lyttet til, er det
forebyggende i forhold til trusler.

voldsomudtryksform
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Volden mod offentligt ansatte er steget. Og det er tydeligvis særlige grupper af offentligt
ansatte, der er i frontlinjen, og som må holde for i forhold til voldelige overgreb og
trusler herom. Men tillader vi, at volden mod disse særligt udsatte grupper umærkeligt
normaliseres eller bagatelliseres, så er vi langsomt, men sikkert i færd med at skabe
et samfund, hvor vold i det hele taget accepteres som konfliktløsnings- eller
kommunikationsmiddel – og det kan ingen have interesse i.
Michael Hviid Jacobsen, lektor og ph.d.
Aalborg Universitet

De

oversete
ofre
– om vold mod
offentligt ansatte

Da jeg selv er offentligt ansat, kan jeg her meddele,
at jeg endnu ikke har oplevet, at de studerende på universitetet
ligefrem har langet lussinger over katederet eller korporligt
forulempet mig. Og jeg ønsker naturligvis ikke at drage direkte
paralleller mellem universitetsauditorier og kontakten til unge,
voldelige eller berusede mennesker i nattelivet, til stenkastende
unge i socialt belastede boligkvarterer eller kontakten til afmægtige mennesker på socialkontorer, der ved at ty til vold ikke føler,
de har noget at tabe.
Mere vold på jobbet end i nattelivet
Ifølge spritnye statistikker oplever vi imidlertid i det danske samfund i disse år en dramatisk stigning i antallet af voldelige overgreb mod offentligt ansatte i almindelighed og „frontkæmperne“
– politiet, lærere og socialarbejdere i de daværende amter og
kommuner – i særdeleshed. De mest udsatte faggrupper er ifølge
statistikkerne politi og fængselspersonale, pædagoger på døgninstitutioner samt plejepersonale på hospitaler og daginstitutioner, og de voldelige overgreb indbefatter både direkte fysisk
vold og truslen om vold.

For de sidste to faggruppers vedkommende – pædagoger og
plejepersonale – har hver tredje været udsat for vold på deres
arbejdsplads – en vold, der vel at mærke ikke udøves af kolleger,
men derimod af patienter, klienter eller elever. En nyere undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd (Sygeplejerskers arbejdsmiljø,
trivsel og helbred, 2004) viser fx, at 41 procent af sygeplejerskerne det seneste år har været udsat for vold eller trusler om vold
fra patienter eller pårørende, og statistikker fra Nordjylland i
2005 viser, at hver fjerde socialrådgiver har oplevet verbale trusler eller direkte korporlig vold inden for det seneste år. Ligeledes
dokumenterer såvel undersøgelser fra Arbejdsmiljøinstituttet (nu
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø) som fra politiets
anmeldelsesstatistik for 2006 en stigning på 15 procent i voldsanmeldelserne i forhold til sidste år, og stigningen er siden
midten af 1990’erne på mere end 140 procent. Hvor det for et
årti siden var hver ottende voldelige overfald, der foregik på
arbejdspladsen – og herunder særligt offentlige arbejdspladser –
er det nu hver fjerde. Faktisk viser tal fra Justitsministeriet, at
omfanget af voldstilfælde i dag er mere udbredt på arbejdspladser end i nattelivet, der ellers traditionelt er arnestedet for
umotiveret og hensynsløs vold.
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Flere respektløse knytnæver
Dette er i sig selv en foruroligende udvikling, for den vidner om,
at der i det mindste for visse borgeres vedkommende opstår en
forståelses- og kommunikationskløft mellem dem og „samfundet“ og dets institutioner samt menneskelige repræsentanter –
en kløft, der tilsyneladende gør det legitimt at ty til vold.
Al statistik er som bekendt taknemmelig – den siger ikke
nødvendigvis noget om årsager til denne udvikling, og den siger
heller ikke meget om de psykiske og følelsesmæssige mén, som
denne vold efterlader sine ofre med. Samtidig er det ikke til at
vide, om den veldokumenterede stigning skyldes mere grundige
og retvisende registreringer af voldelige overgreb, pylrede politifolk og socialarbejdere, der nu anmelder selv de mindste ubehageligheder med borgere som vold, eller om der er tale om en
reel vækst i omfanget af vold mod tjenestemand i funktion, og
således en stigende respektløshed over for de mennesker, der er
ansat til at bestride offentlige erhverv.
Det skal også nævnes, at der i de omtalte undersøgelser, der
er foretaget i løbet af det seneste år, ikke er indhentet systema-

Mange studier har
i årenes løb vist,

mand i funktion næsten tredoblet fra godt og vel 1000 sager i
1994 til over 3000 i år. Dette tal taler desværre sit eget tydelige
sprog, og hvem ved, om det blot er toppen af isbjerget, vi ser
i anmeldelsesstatistikkerne. For der har tidligere været en
udpræget, nærmest skamfuld tilbøjelighed til at gå stille med
dørene, hvis man var udsat for ubehageligheder eller vold på
den offentlige arbejdsplads. Ganske vist ved vi fra nye undersøgelser, at danskerne i almindelighed er hurtigere og mere
tilbøjelige end tidligere til at anmelde voldsepisoder. Men intet
tyder på, at de offentligt ansatte skulle være mere anmeldelsesivrige end andre borgere i vores samfund.
Nyere undersøgelser viser også en stigning i overgreb mod og
forulempelser af andre samfundsgrupper som eksempelvis kontrol- eller servicemedarbejdere, der ikke nødvendigvis er offentligt ansatte, fx kassedamer og parkeringsvagter. Personer, som
man tilsyneladende føler, at man med rette kan tillade sig at
overfuse, chikanere eller true, fordi de repræsenterer en efter
krænkerens mening uretfærdig institutionel praksis eller uetisk
virksomhedskultur, og som er så lette at identificere, fordi de i
deres daglige virke færdes midt iblandt os og ofte bærer en vis
form for identificerbar uniformering.
De er kort sagt inden for vores vredes og knytnævers rækkevidde, og vores irritation over egen dumhed eller „systemets“ tilsyneladende uretfærdighed kan nu kanaliseres direkte over på
mennesker af kød og blod. Hvor uniformeringen tidligere kunne
beskytte, udgør den nu en åbenlys skydeskive for vrede og
aggressive borgere.

at voldelige overgreb
– selv mange år efter
de fandt sted –
stadig sidder dybt i
deres ofres bevidsthed.

tisk statistik for omfanget af vold mod mange af de andre mennesker, der er ansat i private servicefunktioner såsom dørmænd,
tjenere eller servitricer, og således refererer statistikken udelukkende til dem, der er ansat i den offentlige sektor. Det er ikke
umiddelbart til at vide, om stigningen i vold mod ansatte i den
offentlige sektor er mere omfattende og udbredt end i samfundet „i almindelighed“, om det er en afledt effekt heraf, eller om
det særligt er de offentligt ansatte, der bliver ofre for volden i
disse år. Derfor skal vores – samfundets autoriteter såvel som de
enkelte borgeres – tilbøjelighed til at tabuisere eller vende det
blinde øje til denne vold og deres oversete ofre bringes til ophør.
På lidt over ti år er antallet af sager om vold mod tjeneste-

Vilkårlige ofre
Man kan konstatere, at stigningen i vold mod repræsentanter for
det „offentlige“ eller „systemet“ – tilpas upersonlige betegnelser
til at kunne vække moralske fordringer eller mellemmenneskelige
forpligtelser – synes at ramme forholdsvis vilkårligt. Lige fra ministre, politikere og borgmestre, hvis politiske linje eller embedsførelse man er uenig i, via socialrådgivere, sygeplejersker, fængselsbetjente eller kontorfunktionærer, hvis servicering eller håndtering af loven, man er utilfreds med, til buskontrollører, plejepersonale, skolelærere og politifolk. Disses personers forsøg på
at passe deres daglige arbejde provokerer tilsyneladende de
usolidariske elementer, der ikke ønsker at betale for billetter eller
ikke føler behov for at opføre sig nogenlunde passende i det
offentlige rum. Der er ingen tvivl om, at vold mod politiet og
andre „frontkæmpere“, der befinder sig i daglig ansigt-til-ansigtkontakt med borgerne, topper denne tvivlsomme hitliste (i
ordets bogstaveligste forstand), men det gør hverken volden
mere berettiget eller undskyldelig. At det er offentligt ansatte,
denne vold rammer, betyder ej heller, at det er immune maskiner
eller hærdede robotter, der bliver ofre. Det er mennesker som
mennesker er flest. Det er mennesker, der ofte vier en stor del
af deres arbejdsliv til at servicere eller hjælpe andre borgere.
Det er mennesker, der som konsekvens får smadret deres
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Forbud mod at filme
vold på mobil

arbejdsliv og privatliv, som må sygemeldes, søge psykologisk
bistand, oplever posttraumatisk stress eller må spise beroligende
piller for at kunne komme på arbejde igen eller bare komme ud
af sengen om morgenen. Mange studier har i årenes løb vist, at
voldelige overgreb selv mange år efter de fandt sted stadig
sidder dybt i deres ofres bevidsthed. Ingen studier har til dato
endnu kunnet påvise, at offentligt ansatte skulle være anderledes
på dette punkt.
Vold – en bagatel
Vi er tilsyneladende ved at udvikle eller i hvert fald acceptere et
samfund, hvor et stigende antal mennesker har glemt eller
bevidst tilsidesætter den adfærdskodeks eller ærbødighedsetikette, der tidligere sikrede andre borgere i almindelighed – og
repræsentanter for offentlige myndigheder i særdeleshed – et
minimum af respekt og anerkendelse i deres arbejdsliv. Dette er
en sørgelig og ganske tankevækkende udvikling. Ligeså foruroligende er det, når disse overgreb fra tid til anden bagatelliseres
med overskrifter eller kommentarer om, at „nu får flere politibetjente bank af borgerne end nogensinde tidligere“. Det må
smerte de mennesker, der får deres arbejdsliv og privatliv smadret af hensynsløse eller voldelige borgere, at se deres smerte,
afmagt og utryghed nedgjort på den måde. Vold mod tjenestemand i funktion, som det ofte kaldes i folkemunde, har lige så
alvorlige menneskelige konsekvenser som al anden vold. Derfor
må den for alt i verden ikke banaliseres eller trivialiseres.
Lad mig slå fast: Denne type af vold, som al anden vold, og
uanset hvem den udøves af eller med hvilken begrundelse, kan
og skal ikke accepteres eller undskyldes. Men hvis vi ser på forklaringerne på stigningen i vold særligt mod offentligt ansatte –
forklaringer om generel manglende autoritetstro blandt borgerne
og særligt „de unge“, manglende opdragelse af „mig-generationen“, en generel brutalisering og insensitivisering af samfundslivet, fraværet af frygt for konsekvenserne for straf blandt
de voldelige elementer, at visse grupper af mennesker befinder
sig hinsides pædagogisk rækkevidde, stigningen af psykisk syge i
det offentlige rum osv. – så rummer alle disse forklaringer givetvis et kim af sandhed. Det er også blevet fremført, at denne vold
mod offentligt ansatte er et udtryk for en særlig dansk mentalitet – „de aggressive danskere“. Det er således ikke længe siden,
at en udsendelse på TV-2 på baggrund af uhyggelige hverdagsberetninger dokumenterede, hvordan billetkontrollører, politifolk
og Falck-folk ofte føler sig fysisk truede og til tider bliver håndgribeligt overfaldet i deres daglige virke. Et dagligt virke, hvis
hovedformål paradoksalt nok består i at hjælpe borgere og ofte
nødlidende borgere. Ophavsmændene/kvinderne til disse overgreb vil sandsynligvis som forklaring på deres voldelige tendenser
fremføre, at deres aggressive adfærd i første omgang er fremprovokeret – og dermed retfærdiggjort – af et i stigende grad
insensitivt og kompromisløst offentligt system – og så har vi den
onde cirkel.

I Frankrig har man netop vedtaget
en lov, der forbyder civile at
optage vold og overfald på deres
mobiltelefon eller videokamera.
Det kan give op til fem års fængsel
eller en bøde på op til 75.000
euro, ca. 500.000 kroner, hvis man
er vidne til voldelige episoder og
optager dem. Samme straf får
man for at distribuere billederne
videre. Eneste undtagelse er journalister og andre med pressekort.
Loven er vedtaget for at
dæmme op for den stigende ungdomskriminalitet og helt komme
voldsfænomenet „happy slapping“
til livs.
„Happy slapping“ er, når man
optager voldshandlinger på sin
mobil eller med et kamera.
Fænomentet er især kendt blandt
unge, som filmer, mens ofrene får
prygl.
Loven, der er sin første af sin
art i Europa, knægter ytringsfriheden, mener modstandere af loven
i både Frankrig og herhjemme.
Loven vil blandt andet forhindre
civile i at dokumentere voldsepisoder, som med mobiltelefoner er
blevet mulige at dokumentere.

Bortvist efter
netchikane mod
lærere
Fem 9. klasses elever fra en skole
ved Hobro blev sendt hjem på
ubestemt tid efter at have chikaneret navngivne lærere og elever
på en hjemmeside.
De fem elevers hjemmeside
opdigtede sex-historier om tre
navngivne lærere på skolen.
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Således forsøger man – over for sig selv og omverdenen – at
retfærdiggøre ens egne voldelige overgreb eller verbale angreb
mod offentligt ansatte med, at man selv er „offer“. Den amerikanske psykolog William Ryan betegnede dette fænomen for
blaming the victim – at man skyder skylden på ofrene, at „det er
deres egen skyld“. Således kanaliserer man sin egen afmagt eller
til tider også følelse af afmægtighed over i vold og trusler mod
mennesker, man betragter som repræsentanter for noget anonymt som „systemet“ eller „forvaltningen“, man er enig i eller på
konfrontationskurs med.
Det er efter min mening beskæmmende at notere sig, at
nogle af de grupper, der hyppigt optræder i forbindelse med vold
mod eksempelvis politifolk eller ambulancefolk, ofte udtaler, at
de ønsker „respekt“ fra myndighedernes side.
Respekt og anerkendelse er notorisk fænomener, der er
tosidede; for at få respekt og opnå anerkendelse må man lære
at respektere andre. Den amerikansk-canadiske sociolog Erving
Goffman beskrev dette som en vekselvirkning mellem „ærbødighed“ og „opførsel“ – for at opnå ærbødighed fra andre – herunder fra myndighedspersoner, er vi i vores samfund nødt til at
respektere grænser og overholde regler og normer ved at opføre
os ordentligt, også, og – måske vigtigst af alt – i det offentlige
rum og over for offentligt ansatte. Denne respekt og anerkendelse gælder naturligvis begge veje.

nattelivet, hvor de til tider støder på repræsentanter for det
offentlige system, der forsøger at sikre, at alle kommer sikkert
hjem efter en aften med dans, musik og alkohol, at de må
respektere og anerkende den arbejdsopgave, der ligger i at tage
vare på os alle sammen.
Endelig er der ingen tvivl om, at offentligt ansatte i mange
situationer må socialiseres i mere konstruktivt at håndtere og
dermed måske minimere omfanget og konsekvensen af voldelige
episoder. Men det er også vigtigt for mig at understrege, at
myten om, at det er de offentligt ansatte, der selv fremprovokerer og dermed selv fortjener deres tæsk, må aflives. Det vigtigste
er måske i denne forbindelse, at det tabu, der i for mange år har
hersket blandt politifolk og mange andre offentligt ansatte om,
at man ikke taler eller „sladrer“ om de voldelige episoder, man
udsættes for på sit arbejde, brydes. Der er for et offer intet at
skamme sig over.
Den vigtigste samfundsmæssige erkendelse er dog nok, at vi
i vores samfund kollektivt må melde ud og være enige om, at de
mennesker, der repræsenterer det offentlige system, og som
varetager en arbejdsfunktion i dette, repræsenterer os alle som
borgere. Derfor skal vi værne om disse mennesker, ligesom vi
værner om andre. Vi skal bidrage til at sikre, at deres arbejdsliv
ikke præges og plages af frygt og angst for borgeres vredesudbrud eller følelser af uretfærdighed og afmægtighed.

Straf og socialisering
Hvordan kommer vi problemet til livs? Hvis løsningen skulle findes i dette indlæg, så var det jo ganske fortræffeligt. Imidlertid er
problemet og løsningen herpå både langt mere nuanceret, kompliceret og omfattende end som så. Samtidig skal indsatsen tage
afsæt i kombinationen af det lange seje opdragelsestræk af de
nye generationer af samfundsborgere og det kortsigtede og ikke
mindst konsekvente træk i forhold til håndhævelsen af strengere
straf for krænkelser af offentligt ansatte i form af vold eller
trusler om vold. I straffelovens § 119 om vold eller trussel mod
offentligt ansatte er det ganske vist angivet, at vold eller trusler
om vold mod offentligt ansatte anses for at være mere samfundsskadelig og uacceptabel end anden vold. Der angives også
en strafferamme, der afhængig af graden af vold varierer mellem
bøde og fængsel op til otte år. Men denne strafferamme afskrækker tilsyneladende ikke visse borgere fra at forulempe myndighedspersoner, uanset om det er plejepersonale eller ordensmagt.
Derfor tror jeg også, at straf kun er en del – men ikke desto
mindre en vigtig del, som sender et vigtigt signal – af løsningen
på dette problem. Vi skal samtidig hjemmefra mere konsekvent
lære vores unge mennesker, der færdes i det offentlige rum eller

De usete skal ses
Disse mennesker er ikke systemet, de er bare mennesker. I
processen må vi således søge at afskrælle lagene af upersonliggørelse, der gør vold mod uniformerede eller ikke-uniformerede
offentligt ansatte tilforladelig, og i stedet lære vores børn og
unge – det er, så vidt jeg kan vurdere, blandt andet der, vi skal
tage fat – at se mennesket bag funktionen, rollen eller uniformen og ikke blot en anonym repræsentant for noget så abstrakt
som „systemet“ eller „samfundet“. Mit synspunkt på denne problematik er kort og godt: Vold er i almindelighed uacceptabel
som kommunikationsform eller løsningsredskab, og det er et kollektivt ansvar – herunder forældres, det sociale systems, uddannelses- og staffesystemets – at sikre, at antallet af voldelige elementer i det offentlige rum og omfanget af voldelige overgreb
mod offentligt ansatte reduceres markant. Om det skal medføre
en skærpelse af den eksisterende strafferamme, en bedre udnyttelse af den eller gennem mere pædagogisk-sociale tiltag er i
sidste instans et politisk og ikke et sociologisk anliggende.
Det er derfor ikke en abstrakt eller akademisk opgave, vi står
overfor – den er håndgribelig, såvel juridisk, pædagogisk som
politisk.
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Socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter, politifolk og andre,
som arbejder i fag med høj risiko for vold og trusler, har øget risiko for at udvikle
depression, angst og stress. Det viser en ny undersøgelse.
Af Joanna Wieclaw, cand.psych., ph.d.
Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital

Vold og trusler
øger risikoen for alvorlig

psykisk
sygdom
Depression, angst og stressrelaterede tilstande er de hyppigste psykiske lidelser i den vestlige verden (1). I Danmark har
40 procent af patienterne i psykiatrien en af disse lidelser (2).
Sygdommenes udvikling skyldes et kompliceret samspil af
genetiske, biologiske og miljømæssige faktorer. Forskningen
peger især på belastende opvækstvilkår, og det at blive udsat
for traumatiske begivenheder som væsentlige risikofaktorer (3).
Selvom de fleste voksne mennesker bruger en stor del af
deres vågne tid på arbejdet, er forskningen om arbejdets
betydning for disse tilstande ret begrænset, og resultaterne
ikke entydige.
Ny viden om psykiske lidelser
Vi ved fra tidligere undersøgelser, at ansatte, der udsættes for
trusler, vold og chikane på arbejde, ofte udvikler psykiske symptomer såsom irritabilitet, frustration, vrede, nedtrykthed, tristhed, nedsat velbefindende m.m. (4-6).
Et nyligt afsluttet ph.d.-projekt viser nu, at arbejdsrelaterede
trusler og vold også er forbundet med alvorlige psykiatriske lidelser. Projektet blev gennemført på Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus
Universitetshospital, i samarbejde med Center for Register
Forskning, Aarhus Universitet og Arbejdsmiljøinstituttet (nu Det
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø). Formålet var at
undersøge sammenhængen mellem erhverv og risikoen for at

blive indlagt eller ambulant behandlet for depression, angst eller
en stressrelateret lidelse. Stressrelaterede lidelser omfatter
hovedsaglig posttraumatisk stressreaktion (PTSD) og belastningsreaktioner.
Undersøgelsen handler ikke om, hvorvidt den enkelte har
været udsat for trusler og vold eller ej, men om ansatte i erhverv,
hvor der forekommer vold og trusler, har forhøjet risiko for at
udvikle de nævnte lidelser.
Undersøgelsen viser, at ansatte i sundheds-, social- og undervisningssektoren har den højeste risiko for at udvikle disse sygdomme. Det ser ud til, at både kvinder og mænd, som arbejder i
fag, hvor kerneopgaverne er ydelser over for andre mennesker,
udvikler en psykiatrisk diagnosticeret depression, angst eller
stressrelaterede lidelser oftere end ansatte i andre typer erhverv
(7).
Særligt udsatte fag
For at finde en mulig forklaring på den højere risiko for at udvikle
de ovennævnte lidelser, har vi undersøgt betydningen af forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, herunder risikoen for at
blive udsat for trusler og vold på arbejdet. Til det formål anvendte vi data fra den Nationale Arbejdsmarkedskohorte (NAK), som
er en telefoninterview-undersøgelse af arbejdsmiljø blandt et
repræsentativt udsnit af den danske erhvervsaktive befolkning,
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Så mange er udsat
for vold og trusler
7 procent kvinder og 5 procent
mænd har været udsat for trusler
på arbejdet inden for det sidste
år. Henholdsvis 3,5 procent og 1,5
procent har været udsat for vold.
Nogle faggrupper er særligt
udsatte, blandt andet:
• socialpædagoger (trusler 52
procent, vold 24 procent)
• social- og sundhedsassistenter/hjælpere (trusler 20
procent, vold 14 procent)
• politi og fængselsbetjente
(trusler 55 procent, vold 46
procent)
• sygeplejersker (trusler 24
procent, vold 13 procent)
Trusler og vold er sjældne i
industrien og landbruget, mens
transport og rengøringsfag ligger
på et gennemsnitligt niveau.
48 procent af dem, der har været
udsat for vold eller trusler, oplyser,
at det er sket mere end en gang,
og 20 procent har været udsat for
begge dele.
Truslerne og volden kommer overvejende (95 procent) fra patienter,
klienter, brugere eller elever. Kun
et fåtal rapporterer angreb fra
kolleger eller overordnende.
Kilde: Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte
2000, Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø

både ansatte og selvstændige. Undersøgelsen gennemføres af
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert femte år,
og vi har brugt data fra år 2000 i vores projekt.
I gennemsnit tilkendegiver 7 procent af kvinderne og 5 procent af mændene, at de har været udsat for trusler på arbejdet i
løbet af de seneste 12 måneder. De tilsvarende tal for vold er
henholdsvis 3,5 procent og 1,5 procent. Der er meget store forskelle fra erhverv til erhverv. Forekomsten af både trusler og vold
er højest blandt socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, politi og fængselsbetjente samt sygeplejersker.
Folkeskolelærere og læger er særligt udsatte for trusler
(se boksen til venstre).
Sammenhæng mellem vold og psykiatriske lidelser
Vi har undersøgt, om der er forskelle i risikoen for at udvikle en
psykiatrisk diagnosticeret depression, angst eller stressrelateret
lidelse for ansatte i fag med høj forekomst af trusler og vold,
sammenlignet med fag, hvor der ikke rapporteres trusler og vold
(8).
Her viser det sig, at kvinder, som arbejder i fag med høj forekomst af vold, har 45 procent højere risiko for at udvikle en
behandlingskrævende depression og 32 procent højere risiko for
at udvikle en angst- eller stressrelateret lidelse end kvinder ansat
i fag uden forekomst af vold.
Selv moderat forekomst af vold på arbejdet var for kvindernes
vedkommende forbundet med en statistisk signifikant forhøjet
risiko for begge lidelser (depression 25 procent, angst- og stresslidelse 12 procent).
For mænd var høj forekomst af vold på arbejdet forbundet
med 48 procent højere risiko for en alvorlig depression og 55
procent højere risiko for en angst- eller stressrelateret lidelse
sammenlignet med mænd ansat i fag, hvor der ikke rapporteres
om vold.
I fag, hvor forekomsten af trusler var høj, havde mænd 59
procent højere risiko for at udvikle en angst- eller stressrelateret
lidelse, mens kvinder havde 48 procent højere risiko for at udvikle en behandlingskrævende depression. Blandt kvinder var også
moderat forekomst af trusler forbundet med en lille øget risiko
for begge lidelser.
Forekomsten af vold og trusler forklarede erhvervsrisikoen for
depression, angst og stressrelaterede lidelser bedst og mest konsistent blandt de psykiske arbejdsmiljøfaktorer, som indgik i
undersøgelsen.
Flere forklaringer
Der kan være flere forklaringer på denne sammenhæng. I nogle
tilfælde kan det at være udsat for vold og trusler være en direkte
årsag til, at man udvikler en depression eller en stressrelateret
lidelse, fx PTSD. Hos personer, der i forvejen er belastede eller
har øget psykisk sårbarhed, kan vold eller trusler på arbejdet
være en udløsende faktor, som kan føre til psykisk sygdom.
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Mennesker med bestemte personlighedstræk, fx perfektionisme
eller tendens til overinvolvering, kan have en tilbøjelighed til at
håndtere arbejdsmæssige udfordringer på en måde, som forøger
risikoen for en konfrontation eller konflikt. Da de samme personlighedstræk også er forbundet med højere risiko for at udvikle
depression og angstlidelse (3), er disse personer særligt sårbare.
Høj forekomst af vold og trusler kan også „skabe“ et
utrygt psykisk arbejdsmiljø, hvor de ansatte udviser konstant
agtpågivenhed og alarmberedskab. Det kan medføre et kronisk
forhøjet stressniveau, som kan medvirke til, at man udvikler en
depression eller stressrelateret lidelse.
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Fysisk vold har længe været anerkendt som et arbejdsmiljøproblem.
I de senere år er der kommet mere fokus på den psykiske vold på arbejdspladsen,
og på de konsekvenser, psykisk vold kan have.
Af Annie Høgh, cand.psych., ph.d.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Øget opmærksomhed på

psykisk
vold
Vold, trusler, mobning, chikane, sladder, bagtalelse, ubehagelige drillerier m.m. Man kan blive udsat for mange forskellige
former for negativ adfærd på arbejdspladsen. Fra fysisk vold eller
alvorlig, systematisk mobning til lidt mildere former som bagtalelse og uhøflig adfærd. Fysisk og psykisk vold kan også forekomme samtidig, fx ved seksuel chikane, som kan være både fysisk
og verbal.
Fokus har tidligere været på især den fysiske vold og på psykisk vold i form af trusler, men i de senere år er der også kommet opmærksomhed på de forskellige andre former for psykisk
vold, man kan blive udsat for på sin arbejdsplads. Det er meget
relevant, da både fysisk og psykisk vold kan have alvorlige konsekvenser for helbred og velbefindende hos dem, det går ud over,
samtidig med at det påvirker arbejdspladsen.
Fælles definition i EU
I 1995 blev der gjort et første forsøg på at formulere en fælles
EU-definition, som kunne dække både fysisk og psykisk vold:
Episoder, hvor personer bliver chikaneret, truet eller overfaldet i
forbindelse med deres arbejde, og som involverer en eksplicit
eller implicit påvirkning af deres sikkerhed, velbefindende og helbred (Di Martino, Hoel & Cooper, 2003, s. 3). Chikane dækker
alle former for chikane, også seksuel og racemæssig chikane
samt mobning.
Fysisk vold på arbejdspladsen har altid været anerkendt som
noget, man kunne blive udsat for, hvis man arbejdede med klienter, patienter, brugere, kunder osv. Mange har, i hvert tilfælde
indtil for nylig, ment, at det hører med til jobbet. Og hvis man
ikke kunne tåle det, måtte man finde sig et andet job.

Eksistensen af psykisk vold har derimod længe været undervurderet, og er først i de senere år begyndt at få opmærksomhed.
Den stigende opmærksomhed på den psykiske vold fremgår af
den definition, som blev vedtaget i EU’s komite for sikkerhed,
hygiejne og helbredsbeskyttelse på arbejdspladsen i 2001.
Definitionen er en videreudvikling af den, der blev foreslået i
1995. Det hedder nu, at:
Vold kan defineres som en form for negativ adfærd eller
handling mellem to eller flere personer, og som er karakteriseret
af aggressivitet, nogle gange gentagen eller uventet, og som har
skadelig virkning på medarbejdernes sikkerhed, helbred og velbefindende.
Aggression kan udtrykkes gennem kropssprog, som virker
truende eller udviser foragt. Det kan også være af fysisk eller
verbal karakter.
Vold kan manifestere sig på mange måder fra fysisk aggression til verbale krænkelser, mobning, seksuel chikane og diskrimination på grund af fx religion, race, handikap eller køn, og kan
påføres af personer både inde fra og uden for arbejdspladsen.
(Di Martino, Hoel & Cooper, 2003, s. 4)
Danske vejledninger
I Danmark har Arbejdstilsynet udarbejdet to vejledninger om
fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen. Den ene kom i 1997 og
kaldes en meddelelse om voldsrisiko i forbindelse med arbejdet.
Den handler både om fysisk og psykisk vold, som kan indebære
en direkte eller indirekte trussel mod de ansattes sikkerhed og
sundhed. Psykisk vold defineres som: „Episoder, hvor de ansatte
bliver udsat for verbale trusler, krænkelser, truende adfærd,
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systematisk fornedrelse, ydmygelse eller lignende“. Psykisk vold
kan være rettet direkte mod den ansatte, eller den kan være
indirekte, ved at den ansattes familie, venner eller andre
nærtstående personer bliver udsat for fx trusler om vold
(At-meddelelse nr. 4.08.4). Arbejdstilsynets definition af vold
minder således på mange måder om EU-komiteens. Trusler om
vold kan ifølge Arbejdstilsynet være verbale, fx trusler, råben/
skrigen, telefontrusler m.m. Eller det kan være nonverbal adfærd,
hvor truslen fremsættes med kropssprog eller med genstande.
Truslerne kan også være indirekte og underforståede udtalelser,
som har til hensigt at true en ansat.

Ansatte anser ofte

udøverne er patienter, klienter, brugere, elever, studerende,
kunder, indsatte osv., hvorimod mobning blev anset for noget,
der foregår internt i en organisation mellem kolleger eller mellem
ansatte og en leder. Det sidste påpeges fx i AT-meddelelsen fra
2002.
Helt så skarpt kan man ikke længere skelne. Udøvere af vold
og trusler om vold er altovervejende klienter m.fl. Men en lille del
af truslerne (og en meget lille del af den fysiske vold) kommer
faktisk fra kolleger, ledere eller underordnede. Når det gælder
uønsket seksuel opmærksomhed, så ser det ud til, at halvdelen
udøves af klienter m.fl. og resten af kolleger, ledere eller underordnede. De fleste bliver udsat for ubehagelige drillerier, sladder
og bagtalelse eller mobning af kolleger og ledere, men 11-15
procent rapporterer, at klienter m.fl. er udøverne (se tabel 1).
Det finder typisk sted på steder, hvor man dagligt eller ofte har
kontakt med de samme klienter eller brugere.

indirekte trusler
for at være værre
end fx fysisk vold.

I 2002 udarbejdede Arbejdstilsynet en særskilt vejledning om
mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen (At-vejledning
D.4.2). Her defineres mobning som noget, der foregår gentagne
gange over længere tid, som ofrene opfatter som sårende eller
nedværdigende, og som de ikke kan forsvare sig imod.
Vejledningen påpeger, at mobning kan udøves af både
kolleger og ledere. Seksuel chikane defineres som en særlig form
for mobning med seksuelt indhold og ligeledes som noget, der
foregår gentagne gange over længere tid. Det kan dog forekomme uhensigtsmæssigt, at seksuel chikane er defineret ved at
skulle foregå over længere tid, især hvis den er meget direkte og
indeholder fysiske overfald.
Udøvere af fysisk og psykisk vold
Man har traditionelt skelnet mellem fx mobning (og andre former
for ikke voldelige negative handlinger) og vold og trusler, på den
måde, at vold og trusler oftest er noget udefrakommende –

Tabel 1
Vold
Kolleger
En leder
Underordnede
Klienter/kunder/patienter m.m.

1,5
0,8
1,5
96

%
%
%
%

Trusler
om vold
2
1
1,5
92,5

%
%
%
%

Omfanget af vold på arbejdspladsen
Undersøgelser på Arbejdsmiljøinstituttet (nu Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA; red.) viser, at der fra
1997 til 2004 var stigning i både fysisk og psykisk vold, som fx
trusler om vold, ubehagelige drillerier og sladder og bagtalelse
på arbejdspladsen (mobning indgår først i centerets målinger fra
2004 – se tabel 2).

Tabel 2

1997
2,6 %
5,5 %
6,5 %
19 %

Vold
Trusler om vold
Ubehagelige drillerier
Sladder & bagtalelse

2004
3,9 %
7,8 %
8,3 %
39 %

Kilder: Hogh & Dofradottir, 2001; Kristensen, 2006
www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/3DII-modelskema.pdf

Stigningen i den psykiske vold kan selvfølgelig hænge sammen
med det øgede fokus, der har været i de senere år. Men siden
den fysiske vold også er steget på trods af, at der har været
fokus på dette de sidste par årtier, kan man forestille sig, at stig-

Ubehagelige
drillerier
72
28,5
4
11

%
%
%
%

Sladder og
bagtalelse
83
25
13
15

%
%
%
%

Uønsket seksuel
opmærksomhed
32
20
5
49

%
%
%
%

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs undersøgelse af psykosocialt arbejdsmiljø, 2004 (www.arbejdsmiljoforskning.dk/upload/3DII-modelskema.pdf)

Mobning
72,5
32
0,5
11

%
%
%
%
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ningen er reel nok. Det er under alle omstændigheder en kraftig
påmindelse om vigtigheden af at arbejde med at forebygge både
fysisk og psykisk vold.

Kilder
At-meddelelse nr. 4.08.4, 1997: Voldsrisiko i forbindelse
med arbejdets udførelse.

Helbredsmæssige konsekvenser af psykisk vold
En sammenligning af reaktioner på vold og trusler viser, at begge
dele kan medføre fx depressive symptomer og stressreaktioner
(Wieclaw et al, 2006) (Læs også artiklen side 11, red.).
Reaktionerne blev primært fundet hos personer, som havde
været udsat for flere episoder med vold eller trusler. Også andre
typer negative handlinger kan medføre stressreaktioner hos
dem, det går ud over. En engelsk undersøgelse (Hoel, Farragher,
& Cooper, 2004) viser, at det at blive udsat for forskellige
negative handlinger eller adfærd kan have konsekvenser for både
det selvrapporterede fysiske og psykiske helbred. Sådanne handlinger kan fx være:
Hentydninger fra andre om, at man burde sige op; gentagen
kritik af ens arbejde og de anstrengelser, man gør sig; at blive
ignoreret og frosset ude af det sociale fællesskab; gentagne
gange at blive mindet om fejl, man laver, at blive beskyldt for
ting, man ikke har gjort; at blive ydmyget eller latterliggjort i
forbindelse med sit arbejde eller at blive udsat for sladder og
bagtalelse.
Især hvis man hyppigt er udsat for fysisk eller psykisk vold,
går det ud over helbred og velbefindende, også på lang sigt. Fx
viste analyser i NFA’s arbejdsmiljøkohorte (Høgh, 2005), at det,
at blive udsat for fysisk vold/trusler om vold eller for ubehagelige
drillerier, kunne have konsekvenser for den ramtes psykiske helbred fem år efter. At være udsat for gentagne, såkaldt „mindre“
hændelser; fx gentagne trusler eller ubehagelige drillerier, kan
således på sigt være lige så belastende som at være udsat for en
enkelt mere voldsom hændelse i form af fysisk vold. Ansatte
anser ofte indirekte trusler for at være værre end fx fysisk vold.
Især hvis truslerne fremsættes af personer, som, man vurderer,
er i stand til eller kan få andre til at gennemføre det, de truer
med. Et eksempel er rockere i fængsel, som kommer med
indirekte trusler mod de ansatte og deres familier.
Støtte fra kolleger og leder kan mildne reaktionerne på den
fysiske og psykiske vold, man udsættes for. Omvendt kan det
også være med til at forstærke effekten, hvis man ikke har støtte.
Og det har man jo fx ikke, når det er kolleger eller en leder, der
udøver de negative handlinger.
Både fysisk og psykisk vold kan også påvirke organisationen
negativt. Det kan fx betyde øget sygefravær, større flow ind og
ud af arbejdspladsen, samt nedsat jobtilfredshed og engagement
i organisationen (Høgh, 2005).
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De arbejdspladser, der er præget af psykisk vold i form af blandt andet mobning,
skal gribe fat i problemet med tydelige holdninger. Der skal skabes en kultur, der både
i ord og handling tager afstand fra psykisk vold over for bestemte medarbejdergrupper,
udvalgte kolleger og arbejdspladsen som helhed.
Af Rolf Kuschel, professor, dr. phil.
Psykologisk Institut, Københavns Universitet

Nej tak
– vi bruger ikke psykisk vold
„Du – bin Laden – her i Danmark opfører vi os ikke på den
måde i skolen.“
Når en lærer på den måde tillader sig at sammenligne en
elevs støjende adfærd med terroristers handlinger, er det psykisk
vold, for en sådan bemærkning brænder sig fast i elevens
hukommelse og reducerer hans selvværd. Nok kan han ændre på
sin adfærd, men ikke på sin hudfarve.
Ja, den psykiske vold har mange ansigter. Men hvad karakteriserer egentlig de psykiske voldshandlinger?
En af de mest almindelige former for psykisk vold er i form
af mobning. Det er en aktivitet, der er udbredt i skoler og på
arbejdspladser. Psykisk vold er ond, fordi den bevidst udføres for
at såre ofret. Gerningsmændene bag psykisk vold kan være
meget udspekulerede i deres metoder, og udfører deres handlinger uden hensyntagen til de ofte langvarige konsekvenser, det
kan have for den person, som det går ud over.
Voldsomme følger
Hovedparten af dem, der udsættes for psykisk vold på jobbet, får
alvorlige psykiske problemer i form af vedvarende angst, søvnbesvær og stress. Nogle ofre bliver så invaliderede, at de efterfølgende er bange for at påbegynde et nyt arbejde, hvilket
resulterer i, at de i mange år går arbejdsløse for til sidst at måtte
gå på bistandshjælp eller førtidspension. Spildte liv.
Den psykiske vold kan gå fra sårende eller ironiske bemærkninger og sladder over hentydninger til ens udseende, påklædning, etniske baggrund og religion til seksuel chikane. Den psykiske vold kan være direkte ved, at krænkeren fremsætter sine
uforskammetheder lige på og hårdt over for ofret, men psykisk
vold kan også foregå indirekte ved at bagtale eller sprede rygter
om vedkommende til andre kolleger. I den senere tid er psykisk

vold via SMS-mobning ved at blive mere og mere udbredt. Her
får ofret jævnligt sårende beskeder over sin mobil.
Socialpsykologisk fænomen
Men hvorfor udøver mennesker psykisk vold over for kolleger?
Der er mange opfattelser, der går lige fra individualpsykologiske
forklaringer til organisatoriske. De individualpsykologiske forklaringer lægger vægt på selve personligheden hos udøveren af den
psykiske vold, at han eller hun oplever glæde ved at krænke
andre, fordi det giver en fornemmelse af magt og kontrol over
den anden.
Andre mener, at der er tale om det, man kalder for aggressionsforskydning. At man er frustreret over noget og lader det gå
ud over andre. Men disse individualpsykologiske forklaringer er
ikke fuldstændig holdbare, for psykisk vold består ikke kun af
enkeltstående handlinger, men derimod ofte af længerevarende
negative handlinger over for samme individ eller samme gruppe.
Hvis årsagen til psykisk vold udelukkende skulle findes i personligheden, hvordan vil man så kunne forklare, at psykisk vold i
form af for eksempel mobning finder sted i visse firmaer og
organisationer, men ikke i andre?
Ikke mindst mobning må nærmere betragtes som et socialpsykologisk fænomen, forstået på den måde, at bestemte ledelses- og organisationsforhold fremmer psykisk vold, hvorimod
andre ikke gør det.
Spontan rovmobning
Når en arbejdsplads er under hurtig forandring, kan der ske det,
at tidligere faste arbejdsrutiner bliver afløst af andre arbejdsgange, hvor de forskellige ansvarsområder ikke er klart defineret.
Dette kan afstedkomme konflikter mellem ledelse og de ansatte
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eller blandt de ansatte og kan resultere i psykisk vold. En særlig
form for psykisk vold, den såkaldte rovmobning, forekommer
uden forudgående konflikt mellem de involverede parter. Den
opstår spontant og rettes ofte mod mennesker, der tilhører
minoritetsgrupper.
Således udsættes medlemmer af etniske minoriteter i
Danmark til tider for vedvarende negative bemærkninger om
deres hudfarve eller religion. En anden minoritetsgruppe, der
ikke så sjældent er offer for rovmobning, er homoseksuelle, der
bliver gjort ansvarlige for spredning af hiv m.m.

Hvis årsagen til psykisk
vold udelukkende skulle
findes i personligheden,
hvordan vil man så
kunne forklare, at psykisk
vold i form af for eksempel
mobning finder sted
i visse firmaer og
organisationer,
men ikke i andre?

Psykisk vold er ond i sit udtryk og har mange tusinde, hvis ikke
millioner menneskers elendighed på samvittigheden. Men den er
ikke nogen naturlov, og derfor kan og skal psykisk vold, mobning
og andre krænkelser bekæmpes. Men er det muligt?
Ja, det er det.
Først og fremmest er det nødvendigt, at ledelsen på en
arbejdsplads klart tilkendegiver over for de ansatte, at psykisk
vold ikke accepteres under nogen omstændigheder. Dette må
kommunikeres klart ud, så ingen er i tvivl om det. Forekommer
det, må sagen omgående tages op, så de bagvedliggende
årsager kan afdækkes. Er der reelle irritationsmomenter bag den
psykiske vold, som når en medarbejder arbejder for langsomt og
dermed hindrer andre i at udføre deres arbejde tilfredsstillende,
må problemet løses konstruktivt.

Civil courage fordres
Et af de store problemer ved psykisk vold på arbejdspladsen er,
at de, der bliver udsat for psykisk vold, ofte føler sig pinligt
berørt og derfor ikke fortæller om det. På den måde bliver
megen psykisk vold først opdaget for sent – ofte alt for sent.
Men det er ikke skamfuldt at fortælle om de vedvarende ubehageligheder, man udsættes for. Ofte vil man også opdage, at
når man fortæller om det, viser det sig, at man ikke er den eneste, der har det problem. Derfor er det meget vigtigt at få den
psykiske vold flyttet fra det private rum til det offentlige rum, så
man kan tage fat på at løse problemet.
Et andet forhold er, at medarbejdere, der er vidne til at
kolleger bliver udsat for mobning eller psykisk vold, må udvise
mod til at gribe ind, enten ved direkte henvendelse til udøveren
eller ved at gøre ledelsen opmærksom på problemet. Alle medarbejdere må udvise civil courage i sådanne situationer, for det
er andre menneskers psykiske og sociale velbefindende, der står
på spil.
Holdningsændring nødvendig
I dag er det desværre sådan, at de, der anmelder kolleger for
psykisk vold, betragtes som usolidariske og måske efterfølgende
selv bliver gjort til genstand for psykisk vold. Men her må der en
holdningsændring til, så det at gribe ind over for mobbere eller
udøvere af psykisk vold bliver betragtet som noget værdifuldt.
Dette kan gøres ved, at de forskellige afdelinger på en arbejdsplads åbent diskuterer problemet og udarbejder klare retningslinjer for, hvad der skal gøres, hvis man bliver vidne til eller selv
offer for psykisk vold. Derefter er det gruppen eller dens valgte
leder, der foretager de nødvendige skridt for at standse den
psykiske vold.
At løse problemet med psykisk vold må håndteres med
fornuft og indsigt. Ved at anvende en ikke-straffende konfliktløsningsmodel opnår man de bedste resultater.
En konkret og handlingsorienteret plan for konfliktløsningen
vil få voldsudøveren til at forstå problemet og på den måde være
beredt på at indstille sin stærkt krænkende adfærd.
I visse tilfælde er den, der står bag den psykiske vold, slet
ikke klar over, hvilke uhyrligheder han eller hun har engageret sig
i. Ved at blive konfronteret med det, og ved at få anvist mere
positive adfærdsformer, vil krænkerne selv kunne få et mere positivt arbejdsliv.
I sådanne situationer skaber man en vind-vind-situation for
alle parter, og livs- og arbejdsglæden kan på ny få grobund.
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Nye medier giver nye muligheder – og nye trusler.
For med e-kommunikation via mails og hjemmesider kan den psykiske vold udøves
anonymt. Den anonyme vold rammer hårdere.
Af Hanne Juul Nielsen, journalist
Socialt Udviklingscenter SUS

psykisk@vold
i cyberspace
Psykisk vold via elektroniske medier
som mail og internet benytter sig af de
samme mekanismer som andre former
for psykisk vold. Den træder på ofrets
selvfølelse og skaber angst og uro. Men
den elektroniske psykiske vold kan virke
stærkere – ikke mindst, hvis den er anonym, som mediet giver mulighed for.
– Den psykiske vold via elektroniske
medier distancerer sig fra ofret. Den kan
virke stærkere, fordi den skaber mange
ukendte billeder og mange utryghedsmomenter. På den måde opstår der et
frit spillerum for ofrets fantasier om
afsenderen og dennes hensigter, som
ikke bliver eksponeret direkte, siger
arbejds- og organisationspsykolog Tine
Ravn Holmegaard, CRECEA.
Tine Ravn Holmegaard sammenligner
situationen omkring udøveren af den
anonyme digitale vold med den psykologiske tilstand, som soldater befinder sig
i, når de står over for en anonym fjende:
Soldaten kender ikke afstanden til modstanderen, og truslen bliver dermed
næsten umenneskeliggjort, fordi den ikke
relaterer sig til en person.
Med den større afstand kan man som
afsender have mindre tilbøjelighed til at

„holde igen“ og opføre sig civiliseret/
humant. Som fx bombeflyveren i modsætning til den, som er tæt på fjenden.
Mundtlig joke – email-alvor
Samtidig understreger Tine Ravn
Holmegaard, at den bemærkning, der
bliver leveret som en mundtlig joke, kan
forandre status, når den først bliver
afsendt per mail til modtageren.
Netop fordi den leveres uden mimik,
uden kropssprog og de andre kommunikationselementer, der kan bløde budskabet op – hvis det ikke var ment så alvorligt.
– Hvis budskabet derimod er ment
alvorligt, så er det også omkostningsfrit
for afsenderen at udøve psykisk vold på
den måde. Tonen bliver måske grovere,
for der er intet, der forhindrer en udvikling af sagen, siger Tine Ravn Holmegaard.
Anonym chikane
Anonymiteten kan skabe en uheldig kultur på den arbejdsplads, der har nogle
problemer, der forårsager eller giver
afsæt for psykisk vold.
Den kan for eksempel bestå i, at man

over kantinebordet fortæller en „sjov“
historie om en person, der på alle måder
minder om en af kollegerne, men som i
den „sjove“ historie har et andet navn.
– Identifikationen i historien er det
afgørende element – at du som offer for
mobning bliver ramt direkte, selvom
afsenderen skjuler budskabet i ly af den
morsomme historie.
Netop derfor er der al mulig grund til
at tage den elektroniske vold og muligheden for elektronisk vold alvorligt på
den enkelte arbejdsplads, siger Tine Ravn
Holmegaard:
– De nye medier kan give anledning
til rigtig grove sager. Derfor er det vigtigt
at undgå, at de situationer overhovedet
opstår på arbejdspladsen eller i organisationen.
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Vrede er en naturlig følelse, som i 2007 er ved at få unaturligt vide rammer og derfor
hyppigt ender i åben aggression. En aggression, der bliver næret af vores manglende lyst
til at sætte grænser og af vores ufattelige empati over for de aggressive personer, mener
dr.phil. Lars-Henrik Schmidt, rektor for Danmarks Pædagogiske Universitet.
Af Hanne Juul Nielsen, journalist
Socialt Udviklingscenter SUS

Den grænseløse

empati

Afmagt. Vrede. Aggression.
Vreden er ukontrolleret og bruges som et tegn på tidens
æstetik, mener Lars-Henrik Schmidt, og maner til eftertanke og
en mere bevidst adfærd i forbindelse med vrede og aggression.
Vi skal simpelthen blive bedre til at sætte vores personlige
grænser, når vi udsættes for eller oplever den grænseløse vrede.
– Det er fint at kunne sige: „Jeg kan se, at du er vred“, men
vi skal bevidst arbejde os væk fra den grænseløse empati med
udspring i den moderlige forståelsesramme: „Jeg kan godt forstå,
at du er vred...“. For det giver ingen mening med den udstrakte
empati, når aggressionen er undervejs. Du forværrer aggressionen, du hælder benzin på bålet, siger Lars-Henrik Schmidt.
Lars-Henrik Schmidt taler om to grundlæggende former for
vrede:
• Vreden, der opstår af irritation over, at du bliver uretfærdigt
behandlet, du føler dig krænket, det påvirker dit selvforhold
• Den selvretfærdige vrede, der opstår ud af en opfattelse af,
at det „bare er for meget“ – krigen i Irak, sulten i Afrika, de
unge, der kaster brosten osv.
Antropologisk set er det ikke længere belagt med skam at vise
vrede, sådan som det var for nogle generationer siden.
Vores bedsteforældre og oldeforældre vendte vreden indad
som en naturlig følge af datidens almene moralsystem – og fordi
man var stærkt afhængig af hinanden i den gældende samfundsstruktur. Her skulle vreden styres, også af rent praktiske grunde:
Man havde brug for hinanden – det kunne ikke nytte at afskære
sig fra fællesskabet på grund af vrede.
Den indestængte vrede
– Den indadvendte vrede er ikke sund, man kan blive syg af at
indkapsle sin vrede. Man æder sig selv op. Men den omvendte
situation, at give fuldstændig los for vreden og ikke magte at

standse op og kigge vreden i øjnene og reflektere: Hvad er det,
der gør mig SÅ vred – den er ubærlig. Næste udviklingstrin for
den tøjlesløse vrede er raseri, psykisk vold og trusler, siger
Lars-Henrik Schmidt.
Det filter, vi i det almindelige moralsystem har overfor at give
los for den voldsomme vrede, er imidlertid blevet svagere, mener
Lars-Henrik Schmidt. I 2007 er erkendelsen, at vi ikke på samme
måde har brug for hinanden og derfor heller ikke behøver at
udvise de samme hensyn over for hinanden.
Vi er fremmedgjorte
Lars-Henrik Schmidt kommer med et eksempel:
– Når jeg er ude at holde foredrag eller give oplæg, så møder
jeg på få timer lige så mange mennesker, som mine oldeforældre
mødte igennem et langt liv. Massesamfundet fører os sammen
på en anden og mere overfladisk måde end tidligere. Nu forholder vi os til en masse grufulde emner hele tiden, fordi vi konfronteres med krig og sult, jordskælv og armod i tv, radio og på
nettet. Vi føler afmagt og vrede, for vi kan ikke hver især som
enkeltpersoner gøre noget ved problemerne. Vi bevæger os
rundt med alle disse følelser, som vi ikke kan placere eller for
den sags skyld håndtere.
Og en skønne dag, så går det måske ud over sagsbehandleren, pædagogen, kassedamen eller parkeringsvagten, fordi vi her
kan give los for vores følelser og vores opsparede vrede, som vi
ellers ikke kan stille noget op med.
Det er heller ikke engang sikkert, at vi er klar over, hvorfor vi
bliver vrede. Årsagen kan være mere kompleks. Vi har svært ved
at skelne mellem den sunde vrede over en konkret hændelse,
som vi er blevet krænket af, og som vi har mulighed for at placere direkte hos en person eller den situation, der udløste vreden.
Og så den ulmende irritation og utilfredshed, som en skønne dag
blot skal have en gnist af anledning for at bryde ud i lys lue.
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Mobilvold
gav fængsel
Vestre Landsret skærpede i
november 2006 dommen over
en 16-årig dreng, som i Randers
filmede kammeraters vold med sin
mobiltelefon.
40 dages betinget fængsel blev
til tre måneders betinget fængsel,
da den 16-årige dreng fik sin dom
i Vestre Landsret. Han filmede
med sin mobiltelefon to kammerater, der i marts overfaldt to
13-årige drenge, som de kun
kendte sporadisk.
Overfaldet skete, da trekløveret
fulgte efter de to ind i en opgang.
Her filmede den 16-årige, da hans
venner sparkede og slog de yngre
drenge flere gange.
Kilde: P4 Østjylland

Ingen lovtekst om
trusler via SMS
Lovgivningen siger ikke noget specielt om trusler via SMS. Man kan
straffes for at true over telefonen,
i brev, e-mail, SMS og naturligvis
direkte over for vedkommende.
Det er uden betydning, hvilket
middel der anvendes – blot man
har til hensigt at vedkommende
(forurettede) får kendskab til
truslen.
Det specielle ved SMS er, at
SMS-beskeder kan fremskaffes
efterfølgende – også selv om der
ikke var telefonaflytning på afsendelsestidspunktet. Det kan altså
bevises, hvad der er blevet skrevet.
Den almindelige straffebestemmelse for trusler står i straffelovens § 266.
§ 266: Den, som på en måde,
der er egnet til hos nogen at
fremkalde alvorlig frygt for eget
eller andres liv, helbred eller velfærd, truer med at foretage en
strafbar handling, straffes med
bøde eller fængsel indtil 2 år.

Mindre empati, klare grænser
Det er ikke længere behæftet med skam at vise åbenlys vrede.
Ordsproget „Man kan ikke skue hunden på hårene“, gælder ikke
mere. Den hund, man ser, er den hund, man får – eller måske
snarere forventer at få.
I de nye generationer er vi opdraget med, at ekspression af
følelserne er vigtigt og rigtigt. Vi er så at sige det, vi viser: Glade,
lykkelige, forelskede, engagerede m.v. – og vrede.
– Den udvikling kræver noget andet af os. Den kræver, at
vi bliver langt bedre til at sætte egne grænser, når vi føler de
personlige grænser overtrådt eller ligefrem trådt ned, siger
Lars-Henrik Schmidt.
Han advarer mod, at vi for eksempel møder aggression og
tydelig krænkende vrede med grænseløs empati som: „Jeg-forstår-godt-du-er-vred“.
– Jeg skal ikke have nogen til at fortolke min vrede og sætte
ord på den eller andre af mine positive eller negative følelser.
Det har den anden ingen som helst mulighed for at vide i det
måske første møde mellem os. Der er ikke nogen, der behøver
at forstå mig. Derimod må de forholde sig til den kendsgerning,
at jeg er vred og faretruende, siger Lars-Henrik Schmidt.
Aggression og faglighed
Aggressionen i dagligdagen er et stigende problem for blandt
andre medarbejdere i service- og omsorgsfag. Pædagoger, socialrådgivere, buschauffører, parkeringsvagter og mange andre medarbejdere, der møder borgerne direkte, oplever den psykiske vold
og truslerne direkte.
Her er adskillelse mellem følelser og professionalisme en
væsentlig forudsætning for at kunne håndtere situationen – og
for ikke at blive ramt for dybt af den andens aggression.
– Den grænseløse empati er blevet for meget og kan i sig selv
virke provokerende på en person, der giver los for følelserne.
Når pædagogen står over for en bruger, der griber til trusler og
personlige krænkelser i sin egen afmagt, så er det på tide at sige
stop. Grænsen er nået, det skal siges klart, præcist og utvetydigt
i situationen, siger Lars-Henrik Schmidt.
Det samme gælder skolelærerne, som tidligere kunne bruge
spanskrør, indespærring – eller i nyere tid eftersidning, når eleverne skulle mærke grænsen, siger Lars-Henrik Schmidt:
– Nu skal skolelærerne sige fra og beskytte deres egne grænser. Der må være en grænse for den pædagogiske empati – og
den faglige empati i det hele taget. Disse medarbejdere udfører
et professionelt job, som de er betalt for at udføre. Man kan
forlange korrekt opførsel af dem på tværs af diverse personlige
relationer. For selvfølgelig vil skolelæreren helt personligt langt
hellere arbejde med den elev, der lytter, engagerer sig og lærer
noget, end den elev, der bruger de første fem minutter af hver
eneste lektion på at skabe uro, rende rundt på væggene og fyre
vitser af. En klar markering af den professionelle grænse er ikke
bare en personlig nødvendighed, men også en faglig nødvendighed.
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Aggressive kunder, borgere, klienter og andre brokkehoveder kan gøre arbejdsdagen
sur for servicepersonale og andre frontmedarbejdere. Men forståelse, klare grænser og
afklaret optræden hos medarbejderen kan i stedet skabe en ligeværdig situation med
to vindere.
Af Marianne Hall Holmboe, cand.psych.
Indsigt ApS

Prik hul
på vreden med forståelse
Irene arbejder på et plejehjem og trives for det meste i sit
arbejde. Hun holder af de ældre og gør en ære i at hjælpe og
pleje dem. En af de beboere, som Irene tager sig af, er begyndt
at blive mere og mere vanskelig. Irene ved aldrig, hvilket humør
hun vil blive mødt med, når hun træder ind af døren hos beboeren. Nogle gange er beboeren glad, andre gange aggressiv, langer
ud efter Irene både verbalt og fysisk. Desuden er denne beboer
rigtig god til at spille personalet ud mod hinanden. Beboeren
fortæller, hvad den ene gør eller ikke gør, og beboerens aggressive opførsel er begyndt at kunne ses i personalets interne samarbejde. Irene ved ikke, hvad hun skal stille op, hun kan mærke,
at det begynder at gå hende mere og mere på, og at hun bliver
usikker på sig selv.
„Hvad gør jeg, når den anden bliver så vred?“
Det spørgsmål bliver jeg tit stillet, når jeg står over for en gruppe
servicemedarbejdere. Det kan blandt andet være på et hospital,
et callcenter, en restaurant eller et plejehjem. Kendetegnet for
disse service- eller frontmedarbejdere er, at de i deres arbejde
gør en stor indsats for at hjælpe andre, men alligevel indimellem
møder aggressive patienter/kunder/gæster/borgere/beboere.
Andre historier minder om Irenes og kunne lyde sådan her:
Et andet sted i byen sidder Claus, som arbejder i et callcenter
for et telefonselskab. Han har lige lagt røret på efter at have talt
med endnu en ophidset kunde, som ikke synes, at han har fået
det, som han har betalt for. Claus har brugt et kvarter på at få
kunden til at falde til ro, men det eneste, Claus har fået ud af
det, er at blive skældt ud og blive kaldt alt, lige fra uduelig til
røvhul. Nu ringer telefonen igen, og Claus orker næsten ikke at
tage den, han gider ikke endnu en aggressiv kunde. Claus vil

gerne hjælpe og synes, at hans arbejde er sjovt. Bare ikke, når
han får skylden for fejl, som en anden i telefonselskabet har
begået. Fejl, som fører til råb og skrig. Alle føler det på samme
måde i callcentret, så en af Claus’ kolleger smiler medfølende til
ham. Claus tager telefonen: „Du har ringet til telefonselskabet,
hvad kan jeg hjælpe dig med?“
Gitte arbejder på et hotel lige i nærheden. Gitte er receptionist og sætter en stor ære i at sikre, at gæsterne har et godt
ophold. Alle gæster er dog ikke lige tilfredse, og nogle af de
utilfredse gæster kan blive meget ubehagelige. De læner sig ind
over skranken, så deres hoved er helt tæt på hendes og skælder
ud. Det er noget af det værste Gitte ved, for så ved hun ikke,
hvad hun skal gøre. Hun kommer til at føle sig lille og synes, at
hun skal give efter for urimelige krav. Det ved hun, at hendes
chef heller ikke vil billige. Nogle gange er hun udsat for, at
gæsten bliver meget voldelig i sin adfærd og hamrer hånden ned
i skranken eller kaster med værelsesnøglen. Så ved Gitte slet
ikke, hvad hun skal stille op. Efter sådan en episode går der lang
tid, før hun er ovenpå igen.
Aggressivitet som ubevidst kontrolmiddel
Så hvordan håndteres aggressive patienter/kunder/gæster/
borgere/beboere? For det første er det vigtigt at prøve at forstå,
hvad det er, der gør den anden så vred. Her er der særligt to
forhold, som har betydning.
Det ene er forståelsen af, hvor aggressiviteten kommer fra.
Når en person bliver aggressiv, er det sjældent bevidst for at
skade den anden, men snarere en ubevidst reaktion hos personen for at omdefinere situationen, så han/hun bliver „vinderen“.
Vi bliver aggressive, når vi oplever, at vi mister kontrollen både
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Fordobling af
chikanesager
HKs juridiske afdeling behandlede
i løbet af 2006 31 sager, der
havde chikane som fællesnævner.
Det er mere end en fordobling i
forhold til 2003.
En del af chikanesagerne er
foregået via elektroniske medier.
En mand på barselsorlov fik
besked på, at „rigtige mænd ikke
tager orlov“ og en kvinde fik sjofle
mails fra sin chef.
Mange sager kommer ikke
længere end til HK-afdelingerne,
hvor de løses via en forhandling
med arbejdsgiverne.
De fleste nye sager handler om
mødre og fædre, der chikaneres
før eller efter, at de skal på orlov.
De „almindelige“ chikanesager
rummer en bred vifte af ubehageligheder. Det sker både i den
offentlige og den private sektor.
Kilde: www.hk.dk/stat, januar 2007

Ingen hjælp mod
net-chikane
Offentligt ansatte har ingen
beskyttelse, hvis de bliver personligt hængt ud på Internettet for at
passe deres arbejde. Det er konklusionen efter en konkret sag fra
Arbejdstilsynet på Sjælland. Her
har en gruppe ansatte inklusive et
medlem af IDA, Ingeniørforeningen i Danmark, været udsat for
chikane på en såkaldt hadehjemmeside.
Hverken arbejdspladsen eller
IDA som faglig organisation kan
hjælpe. Eneste skridt for medarbejderne er et civilt søgsmål.
Kilde: www.ida.dk, marts 2006

over den situation, vi står i og i forhold til vores oplevelse af os
selv. Det er vigtigt for os at have en oplevelse af at være med til
at bestemme, hvad der foregår i den situation, som vi befinder
os i. Har jeg for eksempel fået et produkt, der ikke virker, og som
jeg derfor bliver nødt til at bede om hjælp til hos forhandleren,
kan jeg godt komme til at føle, at jeg afgiver noget af den kontrol. Det kan komme til at opleves som om, at det er den, jeg
taler med, der afgør, om det produkt, jeg har købt, kommer til at
virke. Helt banalt bliver det en følelse af, at jeg er den lille, og
den anden den store.
I nogle situationer bliver den følelse for meget. Her er
aggressivitet et godt våben til at udligne magtforholdet. Ved at
blive aggressiv gør vi os selv store, og dermed genetablerer vi
kontrollen over situationen og os selv. Samtidig føler vi os på
mærkværdig vis som vindere. Vi har taget styringen, selvom det
sjældent betyder, at den service, vi får, bliver bedre. Det er det,
der gør aggressivitet så irrationel, for i virkeligheden opnår vi
ikke mere gennem aggressivitet end gennem høflig adfærd –
men i situationen virker det sådan.
Negativ tolkning forstærker aggressivitet
Den anden grund til, at den anden bliver så vred, er vores
instinkt, der får os til at tolke det, vi møder, negativt. Vi tolker
næsten alle det, som vi ser eller hører, med en god portion skepsis eller forbehold. Vi kan simpelthen ikke lade være, det ligger i
vores natur.
Forklaringen er egentlig ligetil.
Vi har bevaret en evne, som var til stor gavn for os langt tilbage i tiden, da vi levede som huleboere, men som egentlig ikke
er til så meget nytte nu.
For flere tusinde år siden boede mennesket på savannen, og
om aftenen, når vi sad ved bålet, skete det tit, at vi hørte lyde.
En gren, der knækkede, eller en busk, der larmede. Mennesket
havde her to muligheder. Enten at tænke: „Hvor spændende, der
kommer vist gæster, jeg må straks sætte kaffe over“. Eller tænke:
„Der kommer nogen, som vil angribe mig“ og derfor gøre sig klar
til at forsvare sig, og finde sit våben frem.
Der er ingen tvivl om, at det menneske, der forberedte sig på
kamp, også var det, der overlevede. Det instinkt er gået i arv og
findes hos os endnu. Ubevidst reagerer vi på det, vi ser og hører,
negativt. Vi gør os klar til at forsvare os, og det er svært at gøre
med åbne og imødekommende arme!
Dette urgamle instinkt betyder, at vi i de situationer, hvor vi
føler os som de små, er ekstra på vagt. Det får os til at tolke
det, den anden siger og gør, ekstra negativt. Vi er parate til at
forsvare os. Så når Fru Larsen på plejehjemmet oplever sig selv i
en situation, hvor hun er afhængig af andres beslutning om,
hvornår hun skal op, hvornår hun skal have mad, hvad hun skal
have at spise, hvornår hun skal i seng og så videre, så kan det
vække Fru Larsens instinkt med at tolke andre negativt.
Hun må forsvare sig, og den eneste måde, hun måske ople-
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ver, at hun kan gøre det på, er ved at blive aggressiv. Skælde ud,
brokke sig og måske endda slå, for på den måde at sikre sig, at
plejepersonalet ikke løber om hjørner med hende og bliver klar
over, at hun stadig kan forsvare sig både i handling og i ord. Fru
Larsen bliver, hvor irrationelt det end lyder, i et vist omfang nødt
til at tolke plejepersonalet negativt for at sikre sig sin egen overlevelse. For så længe hun reagerer med forbehold på alt, hvad de
gør, så føler hun sig på den sikre side.

Det vigtige er at holde
sig for øje, at når andre
opfører sig aggressivt,
så gør de det, fordi de
ikke ser nogen anden

Hvad kan Irene, Claus og Gitte gøre?
Der er faktisk en god forklaring på den andens aggressive handlinger, selvom de kan virke urimelige, ubehagelige og grænseoverskridende. Det betyder dog ikke, at du bare skal lade stå til
og lade den anden trampe på dig. Du kan i stedet ændre din
adfærd, så du hjælper den anden og dig selv med at komme ud
af den ubehagelige situation på en god måde. Det vigtigste er,
at den anden ikke må lykkes med at få dig til at blive den lille.
Du skal sikre dig, at magtforholdet i stedet bliver lige.
Irene, Claus og Gitte fra eksemplerne i starten har hver især
nogle handlemuligheder, der kan få dem ud af den ubehagelige
situation.
Social støtte
Irene kunne have følgende handlemulighed over for den vanskelige beboer, der kan være meget aggressiv, og som samtidig
spiller personalet ud mod hinanden.
Irene kan bruge sine kolleger. De skal sammen lave fælles
spilleregler om, hvordan de tackler lige præcis denne beboer, for
det vil styrke dem som personalegruppe, og samtidig vil det give
Irene større selvtillid, når hun er hos beboeren. De skal indgå en
fælles aftale om handlemuligheder, som de kan læne sig op ad,
når beboeren opfører sig aggressivt. Aftalen kan for eksempel
sige noget om, hvornår de kan tillade sig at kalde på assistance
eller gå, fordi det bliver for meget.
Den handlemulighed kan give både Irene og hendes kolleger
en større styrke i situationen. Samtidig kan aftalen måske også
gøre, at Irene virker mere rolig, og på den måde vil den aggressive beboer opleve, at hans/hendes adfærd ikke har den ønskede
effekt, nemlig at „vinde“ over plejepersonalet. Oplevelsen af
social støtte både fra ledelse og kolleger er med til at gøre os
stærke i de svære situationer, fordi det giver en følelse af ikke at
stå alene.

mulighed, hvis de skal
forsvare sig selv og
genvinde kontrollen.

det meste osv. Når vi skal håndtere en aggressiv person, er det
derfor vigtigt, at vi ser ud til at være sikre på os selv – vi skal
kort sagt møde den anden med rank ryg.
At tale for sig selv
Irene har endnu en handlemulighed, nemlig at tale for sig selv,
stille sine egne præmisser op. Hun skal fortælle den aggressive
beboer, hvad hun vil være med til og ikke være med til i forhold
til den måde, hun bliver behandlet på. Det skal ikke ske på en
dømmende måde, hvor Irene fortæller den aggressive beboer, at
hun er forfærdelig at høre på, er for skrap eller hvad, Irene nu
tænker. Derimod skal Irene tage udgangspunkt i det, som den
aggressive beboers handlinger gør ved hende. Irene bliver måske
ked af det, bange eller irriteret, fordi hun gerne vil give en god
service og behandles ordentligt, og det skal Irene sige. Det
kunne lyde sådan her: „Jeg bliver vred, når du taler sådan til mig,
for jeg kommer her hos dig, fordi jeg gerne vil hjælpe dig“. At
tale for sig selv handler om at blive hos sig selv og ikke begynde
at dømme den andens handlinger.

Det gælder for dig
Kropsholdning
Samtidig kan Irene gennem sin kropsholdning signalere sikkerhed. Vores tolkning af hinanden beror i høj grad på den andens
kropsholdning. Ser vi en person komme krybende ind i rummet
langs panelerne, så tænker vi intutitivt, at han/hun er genert,
forsigtig, usikker på sig selv osv. Oplever vi derimod en person,
der kommer ind med rank ryg og samtidig søger øjenkontakt, så
tænker vi, at han/hun har selvtillid, tør stå ved sig selv, kan klare

som servicemedarbejder
om at give dem en anden
mulighed, hvor ingen står
tilbage som taber.
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Vær lydhør
Der findes intet så afvæbnende som lydhørhed, har forfatteren
Peter Høeg en gang sagt, og det råd er værd at lytte til. Det er
meget svært at blive ved med at være vred på en anden person,
hvis man oplever, at vedkommende forstår én og sætter sig i ens
sted. Claus kunne derfor, når han møder de aggressive kunder i
telefonen, gøre et stort nummer ud af at fortælle, at han hører,
hvad de siger og godt kan forstå, at de er vrede. Det betyder
ikke, at han giver kunden medhold, men blot at han viser forståelse, at han lytter. Han kunne måske sige: „Jeg kan godt forstå,
du bliver vred, det er også irriterende at modtage et produkt, der
ikke virker... jeg har desværre ikke kompetence til at gøre andet
herfra end... og det er selvfølgelig utilfredsstillende“. Claus kan
på den måde fortælle kunden, at han lytter og tager hans/hendes problem alvorligt. Kunden vil efterhånden have svært ved at
blive ved med at opretholde sin vrede, særligt fordi Claus har
hjulpet kunden til at få en oplevelse af, at de er i et ligeværdigt
magtforhold.
Lyd sikker
Claus kan ikke bruge sin kropsholdning til at vise, at han er sikker i sin sag, men han kan bruge sin stemme. En måde at få
mere styrke i stemmen og samtidig føle sig mere sikker er at
rejse sig op, mens man taler i telefon med en vred kunde.
Kunden kan ikke se det, men han/hun kan høre det! Ved at rejse
sig op vil Claus automatisk selv føle sig mere magtfuld, og samtidig vil hans stemme blive mere tydelig. Det er ganske simpelt
nemmere at trække vejret helt ned i maven, når man står op,
end når man sidder ned.
Undgå at blive vred
Det er helt naturligt at blive vred, når man føler at sig angrebet
og uretfærdigt behandlet, men det vil Claus ikke få noget ud af.
Han skal derfor undgå at diskutere rigtig og forkert, når han har
den vrede kunde i røret. Det er nytteløst og gør kun kunden
endnu mere vred. Kunden har brug for at få kontrollen og
magten tilbage. Claus kan med sin egen vrede komme til at
styrke aggressiviteten hos kunden. I stedet skal Claus tale om,
hvad der kan gøres fremadrettet og undgå at tale om, hvad der
er sket bagudrettet. Dermed tvinges både han selv og kunden til
at tænke i løsninger og til at slippe vreden over det, der er sket.
Du siger det, den anden hører.
Gitte kan i sit møde med den vrede gæst have stor gavn af at
tænke på, hvilken effekt det, hun siger, har hos den vrede gæst
på den anden side af skranken. Hun kan tænke i, hvordan hendes måde at få tingene sagt kan hjælpe gæsten til at blive mindre vred. Måske hjælper det, hvis Gitte er ekstra sød eller
omvendt står ekstra fast. Det skal hun prøve at vurdere i situationen og så tale ud fra det. Vi kan ikke forlange af andre, at de
forstår præcis det, vi siger, sådan som vi mener det. Derfor kan
vi opnå mere, hvis vi tænker i den effekt, vi gerne vil opnå hos

den anden. Det bliver på den måde ikke det, vi siger, der bliver
det vigtige, men det, vi gerne vil have den anden til at høre!
Skab en følelse af ligeværdighed
Det er vigtigt ikke at stå fast på det, der er blevet sagt og gjort.
Langt bedre er det at lytte efter åbninger i det, den anden siger
og gør, så den anden kan få lov til at trække sig med æren i
behold. Holder Gittes gæst for eksempel op med at opføre sig
så aggressivt og bliver mere dæmpet, så skal Gitte følge med og
lade vredesudbruddet passere. Gitte skal ikke begynde at påpege, hvad det har betydet for hende, at gæsten har været så
vred eller selv fortsætte med at behandle gæsten med vrede.
Hun skal i stedet følge den anden og give gæsten lov til at
opføre sig ordentligt. Det handler igen om at udjævne magtforholdet, så gæsten føler sig ligeværdig med Gitte.
Vær afdæmpet – men klar og bestemt
Gitte har også den handlemulighed, at hun kan vise vejen. Hun
skal være klar i sin udmelding om, hvad der for eksempel kan
lade sig gøre og, hvad der ikke kan. Samtidig skal hun ikke give
gæsten for mange muligheder at vælge imellem, for det kan være
med til at øge gæstens frustration og dermed vrede. Hun skal
være den, der har overblikket – eller i hvert fald virker til at have
det – og guide gæsten på vej til en beslutning, som han/hun
efterfølgende selv føler at have truffet. På den måde vil Gitte
hjælpe gæsten til en oplevelse af at have kontrol over situationen og sig selv.
Gode råd
Når jeg får spørgsmålet: „Hvad gør jeg, når den anden bliver så
vred?“ plejer jeg at give disse gode råd, vel vidende at det er lettere at give dem end at følge dem. Ikke alle råd passer til alle
situationer, men der er altid nogle af dem, der dur.
Irene, Claus og Gitte vil kunne bruge de fleste råd i deres
situation, men det vil kræve meget af dem. Særligt vil det kræve,
at de overvinder den følelse, at de så giver efter for den andens
vrede og lader den anden „vinde“.
Det gør de ikke! De skaber i stedet et ligeværdigt forhold,
hvor begge parter kan komme ud af situationen med en god
fornemmelse. De er i en position, hvor de har mulighed for at
vælge at gå med på beboerens/kundens/gæstens vrede eller
vise en anden måde at tackle situationen på. Ved at vælge den
konstruktive løsning ender konflikten med et resultat, der er
langt mere behageligt for begge parter.
Det vigtige er at holde sig for øje, at når andre opfører sig
aggressivt, så gør de det, fordi de ikke ser nogen anden mulighed, hvis de skal forsvare sig selv og genvinde kontrollen. Det
gælder for dig som servicemedarbejder om at give dem en anden
mulighed, hvor ingen står tilbage som taber. Det er også at give
en slags service...
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Få mere at vide
Socialt Udviklingscenter SUS
Nr. Farimagsgade 13
1364 København K
Telefon 3393 4350
www.sus.dk

www.voldsomudtryksform.dk
www.arbejdsmiljoforskning.dk

CRECEA A/S
har afdelinger
- på Sjælland (København, Næstved og Sakskøbing)
- på Fyn (Odense og Svendborg)
- i Jylland (Århus og Horsens)
Telefon 7010 8600
www.CRECEA.dk
Danmarks Pædagogiske Universitet
Tuborgvej 164
2400 København NV
Telefon 8888 9000
www.dpu.dk
Indsigt ApS
Forhåbningsholms Allé 18
1904 Frederiksberg C
Telefon 2671 2717
www.indsigt.dk
Københavns Universitet
Institut for Psykologi, Administrationen
Center for Sundhed og Samfund
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
Telefon 3532 4800
www.psy.ku.dk
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5
Postboks 159, 9100 Aalborg
Telefon 9635 8080
www.aau.dk
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Telefon 8942 1111
www.au.dk

voldsomudtryksform

