
v/ Rejseholdskonsulent 
Stig Erichsen, cand. mag., MEd.

Forebyg mobning 
på jobbet

Tirsdag den 3. februar 2015
Kl. 10:45 – 14:30 

Temadag 
AMR/FTR kreds Sydjylland 



2

Program for 
temamødet

• Hvad er mobning?
• Hvilke udtryk kan mobning have?
• Hvem og hvor mange er udsat for 

mobning?
• Vidner og ansvar - Hvilke roller og 

opgaver har den enkelte, kollegerne, 
lederne og organisationen? 

• Handlingsplan (mobbepolitik)
• Vejvisning til ”værktøjer” og ”god praksis”
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Videngrundlag

• Høgh A et al. ”Mobning og negativ adfærd på 
arbejdspladsen”. NFA, sept 2009. 

• Bille M, Skogstad A og Einarsen S.  
”Handlingsprogram mot mobbing på 
arbeidsplassen: definisjoner og innhold”. 
Søkelys på arbeidslivet, 2/2008 årgang 25. 

• Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012, Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø



Mobning eller Vold

Medarbejder 

Medarbejder

Borger

Medarbejder
§ Forebygges og 

håndteres som 
mobning

§ Forebygges og 
håndteres som vold, 
trusler og chikane

• Hvordan krænkende handlinger håndteres er 
afhængig af afsender (relation)



Mobning på arbejdspladsen

Drøft med sidemanden i et par min.:

• Hvilke udfordringer oplever I på 
jeres arbejdspladser, i forhold 
til at håndtere mobning?



Der er mange myter om mobning
- Skab en fælles forståelse

• Vigtigt at definere begreb
• Kortlægning med/uden definition
• Ledelsen har et afsæt at handle ud fra
• Ønsket hhv. uønsket adfærd
• Eksempler på adfærd er lige så vigtige    
som definitionen
• Adfærd/handlinger betyder alt -
intensionen er ligegyldig!!
• Svært ved at erkende mobning
• Komplekst begreb Professor Ståle Einarsen, 

Universitet i Bergen



Sæt mobning på dagsordenen!

Drøft med sidemanden i et par min.:

• Hvad forbinder du med mobning?



Uønsket   >< Ønsket adfærd

Ikke-acceptabel
Uønsket

Acceptabel
Ønsket

§ Ydmygende kritik
§ Udstødning
§ Ironiske 

kommentarer
§ Sladder og rygter

§ Konstruktiv kritik
§ Inklusion
§ Ærlig snak
§ Tale til - ikke om
§ Mærk efter – sig fra



Definition af mobning

• Det er mobning, når en eller flere personer 
regelmæssigt og over længere tid – eller 
gentagne gange på grov vis - udsætter en  eller 
flere personer for krænkende handlinger, som 
vedkommende opfatter som nedværdigende. 

• De krænkende handlinger bliver først til 
mobning, når man ikke er i stand til at  forsvare 
sig effektivt imod de krænkende handlinger. 
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Kilde: Arbejdstilsynet, Mobning og seksuel chikane
At-vejledning D.4.2, Marts 2002, www.at.dk



Dvs. mobning er:

• Krænkende handlinger, som opleves 
nedværdigende

• Regelmæssigt og over længere tid – eller 
gentagne gange på grov vis

• … ikke er i stand til at forsvare sig
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Negative handlinger

• Handlinger som opleves ubehagelige eller krænkende, 
f.eks.:

• Man bliver holdt ude af fælleskabet
• Man bliver gjort til grin
• Ens synspunkter bliver ignoreret
• Der spredes rygter om en
• Der bliver stillet spørgsmålstegn ved ens kompetencer

Enkeltvis er disse handlinger ikke mobning,
men de kan være en del af en proces, der fører
til mobning.
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Kilde: At-vejledning D.4.2, Mobning og seksuel chikane, 
Marts 2002, www.at.dk &Videncenter for Arbejdsmiljø, 
www.forebygmobning.dk



Dilemma: Humor og mobning?

• Hvad er egentlig forskellen på mobning 
og humor/drilleri?

• Hvornår udvikler humor/drilleri sig til 
mobning?
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En ”sjov” kommentar kan 
gøre ondt på kollegaen

• Små, personlige kommentarer om 
kollegaens mærkelige frisure, jyske ophav 
eller køn, der kan være ment i spøg, bliver 
opfattet negativt af de fleste 
medarbejdere.

• En undersøgelse fra HK¹ blandt 7.000
medlemmer viser, at kun én ud af fire 
opfatter kollegernes små, personlige 
kommentarer som positive.

Kilde: HK's medlemsundersøgelse om diskrimination og forskelsbehandling, 2010¹



Hvad er ikke mobning?

• Drillerier, som af begge parter opfattes 
som godsindede

• Et skænderi 
• Konkret kritik (der handler om sagen)
• En konkret konflikt
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God humor !

”GOD HUMOR ER NÅR ALLE 
HAR DET SJOVT.

IRONI OG SARKASME ER 
SVÆRT AT GREJE, SÅ VÆR 
VARSOM MED DETTE”
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Hvilke udtryk kan mobning have
Handlinger som opleves ubehagelige eller krænkende, 
eksempler:
– Overse, eller udelukke en kollega fra det sociale fællesskab
– Man bliver ydmyget, latterliggørelse/gjort til grin, 
– Meninger og synspunkter ignoreres
– Der spredes rygter om en / bagtalelse mm.
– Mål for spontan vrede/blive råbt af eller mødt med 

fjendtlighed
– Opgaver med urimelige mål eller tidsfrister
– Pålagt uoverkommelig arbejdsbyrde
– Tilbageholdelse af information
– Vedvarende systematisk kritik af ens arbejde 

og indsats i samarbejdet
– Fratagelse af opgaver, Meningsløse opgaver
– Overdreven kontrol
– Etc….

OBS! Enkeltvis er disse handlinger ikke mobning



Mobning – udbredelse?

Af alle deltagerne svarer:
• 16 % at de har haft skænderier eller konflikter på 

arbejdet en gang om måneden eller oftere inden for 
de sidste 12 måneder.

• 12 % har været udsat for mobning på arbejdet 
inden for de sidste 12 måneder.

• 29 % har været vidne til mobning på arbejdet inden 
for de sidste 12 måneder.17

Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010  og 2012  (NAK) &  Mobning 
og negativ adfærd på arbejdspladsen, NFA 2009, Annie Høgh et al. 



Hvor forekommer mobning?



Hvor forekommer mobning?

Mobning kan forekomme på alle arbejdspladser

Men der bliver især mobbet steder, hvor:
• der enten er flest mænd eller flest kvinder 
• der arbejdes med klienter, patienter, elever 
• der arbejdes med ting, fx værktøj, dyr, teknik 

• Det er primært kolleger som mobber hinanden (72 %) mens 
andelen af leder-mobning er lavere (32%)

• Antallet af personer, der har oplevet at blive mobbet inden for 
de sidste 12 måneder er steget fra 10% i 2005 til 12% i 2012.
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Kilde: Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2010  og 2012 (NAK) &  Mobning 
og negativ adfærd på arbejdspladsen, NFA 2009, Annie Høgh et al. 



Hvem bliver mobbet?

For at forebygge og håndtere mobning på 
arbejdspladsen skal der være fokus på personernes 
samvær, adfærd og handlinger. 

Der er ingen undersøgelser, som tyder på, at de, 
der mobber eller mobbes, har særlige 
personlighedstræk. 

- Praksisviden viser omvendt en tendens til, at de der 
bliver udsat for mobning, ofte ikke betragtes som 
ofre, men snarere som ”problempersoner”, der 
fortjener den behandling de bliver udsat for…
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Medmobbere 
(tilskuere, vidner mm.)

Mobning sker ved en person eller gruppe systematisk er
på ´nakken´ af en kollega. Men oftest er der også
tilskuere til mobningen: kolleger eller ledere, der ser på
uden at gribe ind.

Som tilskuere er man ”medmobber” og har et ansvar for
at mobningen stoppes.

Kan groft opdeles i to grupper:
• De aktive medmobbere som tager del i mobningen.

• De passive medmobbere, som står i baggrunden og måske 
tænker, at det der foregår ikke er retfærdigt, men de gør ikke 
noget for at forhindre dette, fordi de selv er bange for at blive 
mobbet.

Kilde: Anne Thybring, Erhvervspsykolog, 2012



Mobning truer fire 
fundamentale sociale behov

Behovet for at:

• Høre til
• Have kontrol over sit samspil med andre mennesker 
• Blive set og anerkendt af andre (bevare sin 

selvagtelse)
• Have en meningsfuld tilværelse

Udstødelse af fællesskabet kan 
opfattes som en form for social død
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Kilde: Barbara Fredrickson, Psykolog, I: 
Positivitet - kilder til vækst i livet, 2010.



Konsekvenser for den mobbede
Fy

si
sk

e • Dårlig søvn
• Dårlig 

selvvurderet 
helbred

• Somatiske 
stresssymptomer P

sy
ki

sk
e • Forvirring

• Vred, irritabel
• Nervøs
• Svært ved at 

huske
• Konstant i alarm
• Depressive 

symptomer
• Udbrændthed

S
oc

ia
le • Mistrivsel

• Sygefravær
• Sygenærvær
• Udstødelse
• Social 

isolation
• Miste jobbet

Kilde: Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen, NFA 2009, Annie 
Høgh et al. 



Følger af mobning på 
arbejdspladsen

• Mobning rammer ikke kun den mobbede. 
Hele arbejdspladsen kan fx opleve mere 
sygefravær og mindre effektivitet, hvis 
mobning finder sted.

• Også vidnerne til mobning kan berette om 
psykiske og fysiske følger af mobningen.
Oplevelse af mobning = 50-60 % højere 
sygefravær

• Der er god økonomi i at forebygge 
mobning, fordi mobning mindsker de ansattes 
motivation, produktiviteten daler, 
sygefraværet øges og personaleomsætningen 
kan stige drastisk.
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Kilde: Mobning og negativ adfærd på arbejdspladsen,  NFA 2009, Annie Høgh et al.



Værktøjer 
Mobning

www.forbygmobning.dk



Mobning og Vidners betydning

ØForskning viser, at der især er 
to situationer, der især kan 
medføre mobning:

1.Uløste konflikter

2.Når nogen gør noget, der 
er anderledes en det, man 
plejer (normbrud)

ØMobning sker ikke bare 
mellem to parter – der er ofte 
vidner.



Hvornår siger du fra?

• Hvis nogen bliver mobbet, og man står ved siden af 
og ser til, har man så et medansvar?

• Hvis man ikke griber ind, er man så en 
medløber/medmobber?

• Hvad betyder det for den, der bliver mobbet, at 
nogen griber ind og måske trøster bagefter?

• Hvad skal der til, for at man tør ”blande” sig?
• Er der situationer, hvor det er svært at sige sin 

mening?



Case: Vagtplanen
www.stopmobning.dk

Mens I ser filmen skal i overveje følgende 
spørgsmål:

1. Hvad er konfliktens udspring (baggrund 
for mobningen?)

2. Hvordan reagerer kollegerne? 
3. Hvad er det vidnerne gør eller ikke gør?
4. Hvordan kunne vidnerne gribe ind, hvis 

man ser noget, som kunne opfattes som 
en negativ adfærd eller mobning?

5. Hvilken effekt ville det have haft?
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Sladrehank eller en god 
kollega?

• Hvis man fortæller en leder noget, der går ud 
over en anden, er man så en sladrehank eller 
en god kollega?

• Skal man nogen gange vælge at holde sin 
mund og blande sig udenom?

• Hvilke konflikter og mobning løser vi uden at 
tale med lederen?

• Hvornår skal man vælge at gå til lederen?



Case: Arbejdsmyren
www.stopmobning.dk

• Mens I ser filmen skal i overveje følgende 
spørgsmål:

1. Hvad er konfliktens udspring (baggrund for 
mobningen?)

2. Hvad gør Søren som er anderledes?
3. Hvordan reagerer kollegerne? 
4. Hvad er det vidnerne gør eller ikke gør?
5. Hvordan kunne vidnerne gribe ind, hvis man 

ser noget, som kunne opfattes som en negativ 
adfærd eller mobning?

6. Hvilken effekt ville det have haft?
30



Reager hvis din kollega 
bliver mobbet

• Det kan være svært at være vidne til, at 
en kollega bliver mobbet. 

• Men det er vigtigt at reagere, hvis en 
kollega bliver mobbet.

• Noget af det, en del mobbeofre 
beskriver som særligt smertefuldt, er, 
at de har oplevet, at omgivelserne 
forholdt sig passivt. 



Med en handlingsplan 
er man forberedt!

Interview med Professor Ståle Einarsen, Universitet i 
Bergen: www.mobning.arbejdsmiljoviden.dk



Handlingsplan mod 
mobning

• En handlingsplan til forebyggelse af 
mobning vil kunne reducere forekomsten 
af mobning på arbejdspladsen – måske 
med op til 50 pct. 

• Det konkluderer forfatterne bag et norsk 
review offentliggjort i det norske 
videnskabelige tidsskrift ’Søkelys på 
arbeidslivet’ i september 2008".
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Handlingsplan/mobbepolitik

Indsatser Politik indhold
Primær (før) 1) Formålserklæring fra ledelsen

2) En klar definition
3) Information og uddannelse 
4) Lovgivning og aftaler

Sekundær 
(under)

5) Sanktioner 
6) Klagemuligheder og håndtering
7) Rådgivning og støtte til de involverede

Tertiær (efter) 8) Rehabilitering og opfølgning
9) Evaluering og revidering af politikken 

Kilde: Bille M, Skogstad A, Einarsen. Handlingsprogram mot 
mobbing på arbeidsplassen: definisjoner og innhold



Hvad gør du som kollega? 

”Hold op med at lade være med at sige fra”!

• Hvis vi ser andre sige fra, øges sandsynligheden 
for at vi selv gør det

• Tilbyd hjælp til den kollega, som udsættes for 
mobning, er i en konflikt eller virker stresset 

• Henvend dig til tillidsrepræsentanten, AMR eller 
den nærmeste leder 

- En håndsrækning fra en 
kollega er uvurderlig!
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Individ
•Stop rygter og sladder.
•Sig fra over for mobning.
•Lær at løse konflikter på en 
konstruktiv måde.

Gruppe
•Deltag i aktiviteter der 
fremmer trivsel.
•Lav i fællesskab en plan 
for, hvordan I tager 
konflikterne op i tide.

Organisation
•Formulér en 
handlingsplan mod 
mobning 
•Tag ansvar for, at 
handlingsplanen er kendt 
i organisationen og bliver 
ført ud i livet.

Ledelse
Tag ansvar for, at der er 
en tydelig ansvars og 
opgavefordeling.
Lær at løse konflikter på 
en konstruktiv måde
Sørg for klar og tydelig 
kommunikation

Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008

En fælles Indsats på fire niveauer
Tema: Forebygge mobning
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Hvor finder vi 
mere viden 
om mobning?



www.forebygmobning.dk
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Hvad kan arbejdspladsen gøre, hvis 
der er klager over mobning?  

Arbejdsmedicinsk 
klinik, Herning

Respekter anonymiteten og 
fokuser i stedet på det, I vil 

have mere af

LO, København
Ophæv anonymiteten og 
send et klart signal om at 
mobning tages alvorligt



Pjece fra Videncenter for 
Arbejdsmiljø



Grib ind - Godt kollegaskab 
uden mobning

•”Grib ind – Godt kollegaskab uden 
mobning” er et nyt værktøj, som sætter 
fokus på vidnernes rolle i situationer 
med mobning, og er afprøvet på ni 
arbejdspladser.

•"Grib ind" er et forebyggelsesværktøj 
og skal derfor ikke anvendes på de 
arbejdspladser, hvor der er 
erkendte problemer med mobning eller 
svære konflikter.



Grib ind – TRIN FOR TRIN

1. Trin 1: Introduktion til 
vidnetyper – video og refleksion

2. Trin 2: Forebyggelse på egen 
arbejdsplads – Dialog ud fra 
kort

3. Handleplan og opfølgning –
Leveregler samt fastholdelse

Tidsforbrug: ca. 4½ time



Vejvisning

• AT-vejledning: Mobning og 
seksuel chikane, D.4.2, marts 
2002: www.at.dk

• Forebyggelse af mobning på 
arbejdspladsen - en håndbog
www.personaleweb.dk
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http://www.at.dk/da/TEMAER/Mobning.aspx

Hotlinen: 7012 1288 (tast ?) 

Arbejdstilsynets mobbe-hotline
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Tal sammen 
om mobning

• Mobning kan både være svær at opdage 
og erkende på en arbejdsplads. 

• Erfaringer fra arbejdspladser tyder på, at 
jo mere ledere og medarbejdere ved om 
mobning og kan tale åbent om det, des 
bedre kan mobning forebygges og 
håndteres i praksis.
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At ændre en negativ 
samarbejdskultur

• Det kræver tid 

• Det kræver en ledelse, der går forrest og er engageret i 
indsatsen

• Man kan tage udgangspunkt i arbejdspladsens værdier

• Undersøge, hvad der skaber den negative 
samarbejdskultur (Arbejdsmiljø? Hierarki? 
Belønningssystemer?)

• Planlægge en strategi for ændring af kulturen der er 
tilpasset virksomheden (nedsætte en styregruppe, 
workshop for hele arbejdspladsen, træningspakke for 
ledere, implementere besluttede ændringer, følge op, mv.)

Kilde: Forebyggelse af mobning på 
arbejdspladsen, Mikkelsen og Høgh, 2010



Mobning og negativ adfærd

”Hvis vi ser andre sige fra, 
øges sandsynligheden for, 

at vi selv gør det”

Stanley Milgram (1963) 
Behavioral Study of Obedience


