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Mobning og krænkende
handlinger handler hverken 
Om psykopater eller 
Neurotikere... 
- men hvad skyldes det så 

og hvorfor sker  det?



To videnskabelige forskningstraditioner
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Gentagne og 
langvarige negative 

handlinger

Gentagne og 
langvarige negative 

handlinger

(Inspireret af Zapf & Einarsen in Fox & Spector 2006:244) 



Arbejdstilsynets definition af krænkende handlinger

• Krænkende handlinger er personer udsættes for adfærd der opfattes som 
nedværdigende. 

• Intentionen bag adfærden er uden betydning. Det er personens oplevelse 
af de krænkende handlinger, der er central. 

• Arbejdsgiver skal forebygge krænkende handlinger, mobning og seksuel 
chikane.
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At-vejledning 4.3.1 



Arbejdtilsynets definition af mobning

Mobning er, når personer regelmæssigt og over længere tid udsætter andre 
personer for krænkende handlinger, som opfattes som sårende eller 
nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når 
de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt 
imod dem. 
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Baggrund
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Fluctuate bullying (fluktuerende mobning)
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Langvarige og gentagne krænkende drillerier

som de ansatte ikke oplever at kunne stoppe



Vi får svar som vi spørger
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Hvem er den/de skyldige, og 
hvad er der galt med ham/hende/dem? 



Når mobning kigger frem…

• Ved henvendelse fra en enkelt person

• Spørg og lyt til personens oplevelser

• Undlad at vurdere, men bekræft, at du hører hvad vedkommende siger (uanset om du er enig 
eller ej)

• Vurder situationens karakter

• Spørg hvordan du kan hjælpe personen med at hjælpe sig selv

Egen læge eller anden form for krisehjælp?

Samtale med den/de involverede?

Samtale med ledelse?
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Kultur – social kontrol

https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4

https://www.youtube.com/watch?v=o8BkzvP19v4


Tre følelsesregulerende systemer
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Hjernens alarmberedskab
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https://www.google.dk/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZku_8jJ_bAhUhMZoKHaPGCMsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.b.dk/emne/loeve&psig=AOvVaw2NCOPAl2LpjRdy0cDiyo2I&ust=1527277161694549


Ensomhed er sundsskadeligt

• Oplevelse af ensomhed giver 14% risiko for tidlig død

• Dobbelt så farligt at opleve ensomhed som at være overvægtig

• Lige så farligt at opleve sig ensom som at ryge
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https://www.youtube.com/watch?v=ptIecdCZ3dg

Cacioppo mf. (2011) New York Academy of Sciences http://www.johncacioppo.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ptIecdCZ3dg


Social eksklusionsangst
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• Vi er neuro-biologisk skabt til

at høre til i fællesskaber sammen med andre – også på arbejdet

• Vi er villige til at gå på kompromis med egen moral og etik, hvis det 
kræves for at blive en accepteret del af fællesskabet

• Vi siger ikke fra overfor uacceptabel adfærd eller for stort et pres, hvis det 
ikke er socialt acceptabelt at gøre i fællesskabet



Fra håndtering til forebyggelse – psykologisk sikkerhed
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“Team psychological safety is defined as
a shared belief that the team is safe for 
interpersonal risk.” (Edmondson, 1999:354).

“The term is meant to suggest (…)
a sense of confidence that the team
will not embarrass, reject, or punish
someone for speaking up.” 
(Edmondson, 1999:354)

Fejlbarlig
Tvivl

Usikkerhed

Sårbart
Risiko for
afvisning

 Skam



Sårbarhed – hvad kendetegner modige mennesker?
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Vurder individuelt, hvad du oplever...
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7. Mine unikke evner og talenter værdsættes og udnyttes 

6. Ingen vil bevidst handle på en måde 
som undergraver min indsats

5. Det er let for mig at bede om hjælp 

4. Vi værdsætter og respekterer, når nogen prøver
at gøre noget på en ny måde 

3. Vi afviser ikke andre, fordi de er forskellige fra os 

2. Vi har let ved at løse og håndtere problemer i fællesskab 

1. Når nogen laver en fejl hos os, så bruges det ikke imod dem 



Hvis du vil vide mere...
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