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HOVEDBUDSKAB

 Mobning er udtryk for en organisatorisk umodenhed

 Forebyggelse handler derfor om at udvikle 

organisationen

 Forebygge de forhold i kulturen og arbejdsmiljøet, som øger 

risikoen for konflikter og mobning

 Øge lederes og medarbejderes kompetencer til at bidrage til 

positiv kommunikation og samarbejde

 Skabe øget bevidsthed hos ledere og medarbejdere om eget 

bidrag til positivt samarbejde og kommunikation

 Skabe strukturer og rammer for en professional løsning af 

konflikter og sager om mobning



INDHOLD PÅ MINE DELE AF DAGEN

 1. Teoretisk oplæg: Kort intro til konflikter og 

mobning som fænomener og disses årsager

 2. Introduktion til og afprøvning af Trin 1 (light) af 

det forebyggende redskab: Grib ind – godt 

kollegaskab uden mobning

 3.  Introduktion til og gode råd ift. implementering 

af Grib ind – godt kollegaskab uden mobning



HVAD ER EN KONFLIKT?

❖ En situation hvor én eller flere personer føler, at de 

bliver forhindret i at gøre noget eller føler sig frustreret 

over de(n) anden/andre (van de Vliert, 1998)



OG HVAD BETYDER DET SÅ?

 At konflikter opstår når man føler sig 

 følelsesmæssigt frustreret (f.eks. bliver vred, usikker, 

føler sig afvist) 

 tankemæssigt frustreret (f.eks. oplever at ens mål 

eller hensigter blokeres) 

 At konflikter kan have ophav i subjektive oplevelser

 Dvs. de behøver ikke at bunde i noget reelt (objektivt)

 At når én part oplever, at der er en konflikt, så er der en 

konflikt! 

 Det er underordnet, om modparten kender til éns 

frustration



KONFLIKTHÅNDTERING…

 Er det parterne gør ved konflikten og hinanden

 Er det aktørerne rundt om parterne (f.eks. kolleger 

og ledere) gør ved konflikten

 På arbejdspladsen forventes det typisk, at man 

opfører sig mere rationelt (dvs. fornuftigt) end man 

måske gør i familien

 Denne norm kan føre til konfliktskyhed og for 

sen (eller ingen) håndtering af konflikter 



Konfliktens proces (Glasl, 1984)

1. begyndende frustration

2. parterne ser hinanden som modpoler

3. klar til kamp

4. søger støtte hos udenforstående

5. modparten er uden moral og sund fornuft

6. trusler og åbne angreb

7. ødelægger modpartens ”våben” 

8. fuld krig: ”alt er legalt”

9. mål: endelig sejr 

Fokus på 
personen

Fokus på 
sagen



Det starter med en uenighed
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Og fortsætter måske med 

flere…



Så er det slut med forsøg på 

dialog – modparten er en idiot!
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I stedet søger vi støtte hos vores 

kolleger…



Og klager måske også til 

chefen…



Som selvfølgelig handler konstruktivt med 

det samme…



Konflikters struktur og udvikling: Et 

samlet billede

van de Vliert, 1998

Bagvedliggende 
forhold

Konflikt 
temaer

Nedtrappende 
adfærd

Spontan

Strategisk

Optrappende 
adfærd

Spontan

Strategisk

Konsekvenser

Eskalering

Nedtrapning
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Læringsproces

Destruktiv proces



HVAD ER MOBNING?

 Det er mobning, når en person gentagne gange over 

længere tid oplever sig udsat for nedværdigende 

eller sårende behandling på sin arbejdsplads. 

Personen som oplever handlingerne må også føle, at 

det er vanskeligt at forsvare sig mod dem.

Einarsen og Mikkelsen, 2000



KENDETEGN VED DEFINITION OG FÆNOMEN

 Udgangspunkt i den enkeltes oplevelse af 
situationen

 Gentagelse
 De negative handlinger gentages regelmæssigt

 Varighed
 Handlingerne foregår over længere tid

 Oplevelse af ikke at kunne håndtere situation
 Forskning: De fleste forsøger at gøre noget

 Hensigt
 Behøver ikke at være hensigt om at skade
 Ex. personer med dårlige vaner eller som er stressramte 



EKSEMPLER PÅ NEGATIVE HANDLINGER

 Handlinger rettet mod personens arbejde

 Gentagen kritik af ens arbejde og indsats

 Overdreven overvågning af ens arbejde

 At blive pålagt en alt for stor arbejdsbyrde

 Ikke at få nødvendig information

 Handlinger rettet mod personen selv

 Skæld ud, overfusninger

 Sårende drillerier, sladder

 Nedvurdering af personlige forhold (holdninger, religion, køn)

 Handlinger der isolerer personen

 Man ignorerer personen (taler ikke, behandler som luft)



FORSKELLIGE FORMER FOR MOBNING

Konfliktmobning

Rovmobning

Magtmobning

Kontrolmobning

Strafmobning

Humormobning

Systemmobning
Mikkelsen (2007)

Mobningens 

form 

betyder 

noget for 

hvordan 

problemet 

skal løses –

og 

forebygges!



KONFLIKTMOBNING (GLASL, 1982)

1. begyndende frustration

2. parterne ser hinanden som modpoler

3. klar til kamp

4. søger støtte hos udenforstående

5. modparten er uden moral og sund fornuft

6. trusler og åbne angreb

7. ødelægger modpartens ”våben” 

8. fuld krig: ”alt er legalt”

9. mål: endelig sejr 

Personen

Sagen

Mobning



ROVMOBNING

Brutalt angreb på andre, der står i vejen for 

opfyldelse af personens behov, eller som 

hun/han kan (mis)bruge for at opnå noget. 

Ex. Psykopaten

Mikkelsen, 2007; Reber 1985



INTRODUKTION AF BEGREBET MAGTMOBNING

Kan bruges til at skelne mellem mobbesager

 Hvor individer vha. meget aggressive handlinger 

hævner sig på eller misbruger andre for at opnå 

specifikke goder (rovmobning)

 Hvor der er et motiv for en magtdemonstration, som er 

både mindre aggressiv og mindre tilfældig. 

 Ex. ledelseshandlinger rettet mod at ændre en ansats adfærd

 Ledelsesadministrative tiltag f.eks. ændringer i jobområde, 

omplacering, degradering, fyring

 Selvom lederen ikke har til hensigt at mobbe, kan 

handlingerne i sig selv, eller den måde de bliver udført 

på, opleves som mobning af medarbejderen



KONTROL MOBNING

 Hensigt: At kontrollere en persons adfærd f.eks. hans 
eller hendes måde at udføre arbejdet på.  

 Ex. Kriminalforsorgen: Orden og sikkerhed vs. 
resocialisering

 Nogle medarbejdere kan bruge negative handlinger 
til at sikre, at nyansatte kolleger ikke er (for) venlige 
overfor de indsatte

Formål: Nyansatte kolleger skal opføre sig som vi 
synes, at man skal opføre sig overfor indsatte

Hvis ikke de gør det, risikerer de at blive straffet 
Strafmobning

Mikkelsen (2007)



STRAFMOBNING

 Når kolleger bruger negative handlinger som straf for 

at en anden kollega har overtrådt uskrevne eller 

skrevne regler – f.eks.

 At kerneopgaven skal udføres på en bestemt måde

 At man ikke skal fortælle noget dårligt om kolleger 

eller organisationen

 At man ikke skal arbejde for meget eller for lidt

 At man skal opføre sig passende



HUMORMOBNING

 Humormobning

 Humorstil hos enkeltpersoner: Man gør sig morsom på 
andres bekostning  gentagne oplevelser  oplevet 
mobning

 Kultur i gruppen: 

”Den hårde men kærlige tone” - sarkasme, ironi, 
øgenavne, practical jokes

Indforstået humor i gruppen, som ikke forklares 
eller som bevidst udelukker



SYSTEMMOBNING

 Systemmobning

 Oplevelse af at systemet er umenneskeligt:

Det (eller ledelsen igennem det) mobber 
medarbejderne 

 Kendetegn ved organisationen f.eks.: 

Overdreven kontrol, usmidige systemer (ex 
vagtplaner, arbejdstider mv.), manglende 
ressourcer, underskud 

Ledelse opleves som ikke-beskyttende 

F.eks. ved at være svag, usynlig og fraværende, 
eller omvendt kontrollerende og tyrannisk  

(Se f.eks. Liefooghe & Mackenzie-Davey, 2001)
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ÅRSAGER TIL MOBNING



MOBNING SKYLDES IKKE ONDE MENNESKER!



MEN ET DÅRLIGT PSYKISK ARBEJDSMILJØ…



MED F.EKS. HØJ GRAD AF

ROLLEUKLARHED



LAV LEDELSESKVALITET PÅ EN ELLER

FLERE OMRÅDER



MANGE OG/ELLER DÅRLIGT

IMPLEMENTEREDE FORANDRINGSPROCESSER



STRESS ELLER BELASTNINGER HOS DEN

ENKELTE ELLER I GRUPPEN



ANDRE ORGANISATORISKE KENDETEGN

• Høj grad af konfliktskyhed

• Manglende kultur og 

kompetencer for konstruktiv 

konflikthåndtering

• Manglende kultur for at give 

og modtage konstruktiv 

kritisk feedback

• En negativ omgangstone 

• Konkurrence

• Historier om uretfærdighed



HISTORIER OM URETFÆRDIGHED

 Det er ikke OK, at vi andre altid får 

rugbrødsopgaverne

 Ledelsen favoriserer de andre

 Hun får mere i løn

 Han arbejder langt mindre end mig

 De får mere uddannelse 

Osv…
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1. DYNAMIK: FRA BELASTNING (STRESS) TIL MOBNING

Udsættes for negative 
handlinger (mobning)

Udvikling af 
symptomer på 

belastning
Brugen af konfronterende 

eller undgående coping
strategier

Irriterer andre

Tedeschi & Felson, 1995; Whittington & Wykes 

Bryder normer eller 
regler
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2. DYNAMIK: FRA NORMBRUD TIL MOBNING

Udsættes for negative 
handlinger (mobning)

Udvikling af 
symptomer på 

belastning
Brugen af konfronterende 

eller undgående coping
strategier

Irriterer andre

Tedeschi & Felson, 1995; Whittington & Wykes 

Bryder normer eller 
regler



MOBNING KAN OPSTÅ PÅ ALLE ARBEJDSPLADSER

o Forebyg så problemet ikke opstår på jeres 

arbejdsplads! 



REDSKAB FRA BFA VELFÆRD OG OFFENTLIG ADMINISTRATION

GRIB IND - GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

 Et redskab til forebyggelse af 

mobning og konflikter

 Fokus på to risikosituationer

 Fokus på kollegernes rolle 

www.etsundtarbejdsliv.dk



GRIB IND – GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

En velgennemført implementering af 

redskabet Grib ind – godt kollegaskab uden 

mobning 

 Rummer mulighed for at arbejde med forhold, som 

er relevante for forebyggelse af mobning

 Så hvad er en velgennemført implementering?

 Det er noget af det, jeg vil sætte fokus på i næste 

oplæg! 



REDSKABETS TEORETISKE FUNDAMENT

 Værktøjet er baseret på forskning i:

 Risikosituationer for mobning på arbejdspladsen

Optrappede konflikter

Situationer hvor negative handlinger bruges til at straffe en 

person, som har overtrådt normerne i en gruppe/organisation

 Aktørerne i mobbesager: Vidner spiller også en rolle

 Vidnetyper: Vidner reagerer forskelligt i negative 

sociale situationer

 Årsager til vidners reaktioner i negative sociale 

situationer



FORSKNING: HVAD GØR VIDNERNE? 

o Paull, Omari og Standen (2012) identificerede 13 

vidnetyper 

 De 13 typer karakteriserer forskellige måder, som 

vidner kan reagere på i negative sociale situationer 

 Typerne er placeret på to kontinua: Aktiv-passiv, konstruktiv-

destruktiv

 Vidnetyperne er ikke persontypologier, men positioner i de 

konkrete situationer

 I redskabet bruges 6 vidnetyper



De 6 vidnetyper

Kuglestøberen
Assistenten

Den passive

Forsvareren

Mægleren

Sympatisøren



BESKRIVELSE AF GRIB IND

• Vi udviklede Grib ind for BFA Velfærd og Offentlig 
Administration – deres krav var: 

1) redskabet skulle fokusere på vidner til mobning

2) det skulle være nemt at gå til 

3) det skulle kunne udføres af arbejdspladsen selv 

• Redskabet består af tre trin, hvor Trin 1 og 2 typisk 
foregår på et personalemøde eller som en del af en 
workshop/temadag.

• Alle materialer inklusiv filmene kan downloades fra 
www.etsundtarbejdsliv.dk

http://www.etsundtarbejdsliv.dk/


DIALOGREDSKABET BESTÅR AF 3 TRIN

TRIN 1 

 En introfilm om mobning og interventionen

 En snak om spilleregler for mødet

 En introduktion til 6 vidnetyper

 To korte film om hhv. konflikter og mobning på 
arbejdspladsen

 Dialog i grupper om filmene

 Opsamling på gruppedialoger efter hver film



DIALOGREDSKABET BESTÅR AF 3 TRIN

TRIN 2 

 Snak i grupper: Forebyggelse af situationer i eget 
team/afdeling, der kan føre til konflikt eller mobning 

 Vigtige pointer skrives ned på udleveret materiale

TRIN 3 

 Nedskrevne pointer i Trin 2 danner udgangspunkt for 
arbejdet med handleplaner (sker typisk i MED/AMO)

 Opfølgning



AFPRØVNING AF TRIN 1 

LIGHT VERSION
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GRIB IND – GODT KOLLEGASKAB UDEN

MOBNING



HUSK: DRØFT SPILLEREGLER FOR MØDET

• Fortrolighed – ikke fortælle videre 

med mindre det er aftalt

• Respekt for forskellige holdninger

• Demokratisk brug af tiden – lad alle 

komme til orde

• At sige til – og sige fra (fokus på egne 

grænser)

• Humor er godt – ironi kan være  svært

• Mobiltelefoner – slukkes eller på 

lydløs



KUGLESTØBEREN ER VIDNET, 

DER PUSTER TIL ILDEN

 Skaber situationen, igangsætter, og/eller 

udfører de første  mobbehandlinger 

KUGLESTØBEREN



ASSISTENTEN ER VIDNET, DER

SAMARBEJDER

 Deltager aktivt f.eks. ved at grine 

med, støtter og hjælper mobberen

ASSISTENTEN



DEN PASSIVE ER VIDNET, DER

FRALÆGGER SIG ANSVAR

 Går væk eller

 Tier og gør ingenting - selvom han/hun har mulighed 

for at gribe ind

DEN PASSIVE



MÆGLEREN ER VIDNET, DER GRIBER

IND MELLEM PARTERNE

Hjælper med at finde en løsning ved fx: 

- Aktivt at prøve at stoppe konflikten eller 

mobningen i situationen eller

- At handle bagefter f.eks. 

- ved at snakke med parterne sammen

- ved at tage en snak med parterne hver 

for sig mhp. at forhindre, at situationen 

bliver værre 

MÆGLEREN



SYMPATISØREN ER VIDNET, DER

SYMPATISERER MED DEN MOBBEDE

Udviser sympati for den mobbede 

f.eks. ved at tilbyder trøst og støtte i 

enerum

SYMPATISØREN



FORSVAREREN ER VIDNET, DER

FORSVARER DEN MOBBEDE

 Tager parti for den mobbede og forsvarer ham / hende 

offentligt

FORSVAREREN



FILM: VAGTPLANEN

file:///C:/OVERFØRSEL EVA/Desktop/FILM/Vagtplanen.VOB


OPGAVER: VAGTPLANEN

I har nu set filmen Vagtplanen

Foran jer på bordet ligger 6 kort. Hvert kort beskriver en 

vidnetype 

Tag kortene ét ad gangen – og tal i gruppen om:

 Har denne type optrådt i filmen? 

 Hvem var det? Og hvad var det, som vedkommende gjorde?  

 Hvilken konsekvens havde det for situationen, at denne 

type vidne opførte sig på den måde?

I har i alt ca. 10 minutter (NB normalt bruges ca. 15 min.) 



FILM: ARBEJDSMYREN

../../../../Desktop/FILM/Arbejdsmyren.VOB


OPGAVER TIL ARBEJDSMYREN

1. Brug først ca. 3 min. til at drøfte følgende:

 Hvad gør Søren, som er anderledes?

 Hvordan reagerer de andre på, at han er anderledes?

2. Hvilke vidnetyper kan I genkende fra filmen? Ca. 2 min.

3. Brug ca. 5 min. på at drøfte: 

 Hvor i filmen kunne en mægler have grebet ind?

 Hvad kunne hun/han have sagt eller gjort? 

Brug gerne billeder fra filmen (NB udleveret materiale)

(NB normalt bruges ca. 15-25 min.) 



Pause, sandwich og netværk ☺
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GRIB IND – GODT KOLLEGASKAB UDEN

MOBNING – KORT OM TRIN 2 OG 3 



DIALOGREDSKABET BESTÅR AF 3 TRIN

TRIN 2 (60-90 min)

 Dialog i grupper: Forebyggelse af situationer i eget 
team/afdeling, der kan føre til konflikt eller mobning 

 Vigtige pointer skrives ned på udleveret materiale

TRIN 3 

 Nedskrevne pointer i Trin 2 danner udgangspunkt for 
arbejdet med handleplaner (sker typisk i MED/AMO)

 Opfølgning



PROCESOVERVEJELSER TIL TRIN 2

1. Prioriteringer: 

1. Hvor megen tid skal afsættes?

2. Vil I drøfte ét tema el. begge? Hvis ét – hvilket mest relevant?

3. Udvælgelse af spørgsmål

4. Anden forberedelse: Proces- og bordstyrere, info, materialer 

2. Proces: 

1. Sid i grupper med nærmeste kolleger (ex teams)

2. Ledelsen deltager men i egen gruppe

3. Ideal gruppestørrelse: 4-6 personer

4. Efter gruppedialoger  fælles opsamling

5. Indsamling af pointer til handleplaner



DIALOGSPØRGSMÅL - KONFLIKTER

 Hvordan taler vi til hinanden i hverdagen?

 I hvilke situationer er der risiko for, at omgangstonen 
ikke er OK?

 I hvilke situationer opstår uenigheder på vores 
arbejdsplads? 

 Har vi eksempler på at uenigheder eller konflikter er 
løst på en god måde? 

 Har vi eksempler på at uenigheder el. konflikter blev 
løst på en uhensigtsmæssig måde eller slet ikke løst?

 Når nogle er uenige eller i konflikt hvordan reagerer vi 
andre så (brug gerne vidnetyperne)?



DIALOGSPØRGSMÅL – BRUD PÅ NORMER

 Hvordan og hvornår giver vi hinanden feedback her på 
arbejdspladsen?

 Hvad gør vi mest ud af – positiv eller negativ feedback?

 Hvilke gode eksempler har vi på at håndtere forskelle i 
vores måde at løse opgaven på?

 Er der nogle uskrevne regler på vores arbejdsplads –
hvilke?

 Hvordan håndterer vi det, hvis nogen ”ikke gør som vi 
plejer” eller på anden måde falder udenfor?

 Hvordan introduceres nyansatte til hvordan vi gør 
tingene på vores arbejdsplads?



SKOLE X: VALGTE DIALOGSPØRGSMÅL –

BRUD PÅ NORMER

Hvordan giver vi hinanden feedback her på 
arbejdspladsen?

Hvilke gode eksempler har vi på at håndtere 
forskelle i vores måde at løse opgaven på?

Er der nogle uskrevne regler på vores 
arbejdsplads – hvilke?



Hvilke to til tre vigtige pointer fra vores drøftelse vil vi anbefale, at der arbejdes 
videre med? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Forslag til, hvad arbejdet kunne resultere i – hvad kunne vi tænke os at opnå:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Grib ind – godt kollegaskab

Opsummering på spørgsmål vedrørende brud på normer



CASE: 

IMPLEMENTERING AF GRIB IND I X- ORGANISATION



X-ORGANISATION

 Offentlig organisation med ca. 250 ansatte

 Teamorganisering (15 team hver med 15-35 

medarbejdere)

 Primært manuelt arbejde

 Typisk ”mandevirksomhed”

 Engageret og kompetent topledelse

 Engageret og kompetent AMO 



IMPLEMENTERING AF GRIB IND I X-ORGANISATION

 Baggrund (APV): Mange mobbede, en generel hård 

tone, manglende konflikthåndtering, fraværende ledere

 Pilotprojekt

 EGM og Arbejdsmiljøleder designer pilotprojekt

 Formål: At undersøge to Grib ind modeller:

Trin 1 eller Trin 1 + 2.

 Deltagere: Teams med få problemer (forebyggelsesværktøj)

 Information om projekt i AMO

 Erfaringsopsamling fra afprøvning

 Beslutning i AMO vedr. model  Trin 1 (tidsfaktor, god effekt, 

Trin 2 (light-version) del af opfølgning.



DESIGNJUSTERING IFT. IMPLEMENTERING

 Forarbejde mhp. på at mindske forhold, der kan hæmme eller 

fremme en god implementering og effekt af Grib ind:

 AmRs er processtyrere: Giver øget tillid, engagement og 

medansvar (FF), og mindsker modstand (HF)

 AmRs fik læring ved observation af EGM i pilot (eg. håndtering 

af modstand gennem nysgerrighed, brug af eksempler)

 Arbejdsmiljøleder træner AmRs inden implementering

 Facilitering af gruppedialoger og sikring af ”rette” indlæring:

AmL er ekstra procesfacilitator under dialogmøderne

Ved alle borde sidder en TR eller en AmR (bordstyrere)

 Slides får eget logo, udvides så alt står på skrift, svære ord luges ud

 Formænd og topledere byder velkommen ved alle møder



DESIGNJUSTERING MATERIALER: 
HVIS DU VAR MÆGLER - HVAD KUNNE DU GØRE LIGE I

DEN SITUATION? 



FOKUS PÅ OPFØLGNING

Glem ikke Trin 3!

 Hvordan sikrer I opfølgning på Trin 1 og Trin 2? 

Fx at risikosituationer for konflikter og 

mobning reduceres?

At ledere og medarbejdere får de nødvendige 

redskaber til gribe konstruktivt ind?

Videnskabelig evaluering af Grib ind - HUSK: 

at sikre at medarbejdere og ledere får redskaber 

til at gribe ind (EX)



AFSLUTTENDE BUDSKAB

 Forebyggelse af mobning starter med, at vi selv ændrer 

adfærd f.eks. ved

 at tale ordentligt til andre – selv når vi er 

frustrerede eller vrede

 at vi ”går tilbage til en fuser”, når vi falder i!

 at vi handler konstruktivt, når vi er vidne til f.eks. 

en negativ tone, sladder eller konflikter f.eks. ved

ikke selv at deltage 

at gribe konstruktivt ind – f.eks. ved at påtale 

tonen eller forsøge at hjælpe med løsning af 

konflikten
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Overvejelser og spørgsmål om 

brugen af Grib ind? 



Tak for i dag ☺

egemzoe@hotmail.com


