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U DSTØDT. For at sikre egen overlevelse vælger vi ofte at bidrage til udstødelsen af en kollega for ikke selv at risikere at blive udstødt, skriver Mille Mortensen.
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Mobning. Vi kan alle blive krænkeren
Vi er alle med til enten at
understøtte eller ændre
omgangsformen og
kulturen i vores
arbejdsfællesskab.

under de forkerte omstændigheder – kan
udføre krænkende handlinger eller mobning. Årsagen er nemlig arbejdspladskultur og ikke enkelte menneskers
personlighedstræk.

FØRST OG FREMMEST er det vigtigt at
adskille mobning fra krænkende handlinger. Mobning finder sted, når en eller
flere ansatte bliver udstødt fra arbejdsAnalyse
fællesskabet, f.eks. ved at blive bagtalt,
ignoreret, fravalgt, udelukket fra aktiviteMILLE MORTENSEN,
ter eller ved, at der bliver tilbageholdt inFORSKER VED INSTITUT
formation for én, så man bliver isoleret.
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KØBENHAVNS UNIVERSITET,
død’, fordi man uvilkårligt kommer til at
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føle sig værdiløs, forkert, uduelig og uønsket af kollegerne. Eftersom hjernen ikke
skelner mellem fysisk og psykisk fare,
opleves udstødelse som (livs)truende.
ange tror, at krænkende handDet er derfor, vi mennesker bliver så voldlinger og mobning på arbejdssomt syge af at blive ekskluderet, hvilket
pladsen skyldes enkelte ansatte
meget forskning allerede har dokumenmed psykopatiske personlighedstræk.
teret.
Derfor håndterer vi også ofte krænkende
Når udstødelsen af en ansat sker – og
handlinger og mobning ved at udpege
det kan både være en medarbejder eller
de skyldige for at opdrage på dem eller
en leder – skyldes det stor usikkerhed og
hjælpe dem med at forlade arbejdspladdermed utryghed i arbejdsfællesskabet.
sen. Min nyligt offentliggjorte forskning
Alle holder øje med alle, og for at sikre
viser, at alle ansatte på arbejdspladsen –
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KRÆNKENDE handlinger finder sted,
når en ansat behandler en kollega på en
grænseoverskridende måde. Det kan være i ord såvel som handlinger, f.eks. gennem ironi, latterliggørelse, nedgørende
drillerier, aggression eller af seksuel
karakter, som vi netop har set talrige
eksempler på i #MeToo-debatten. Krænkende handlinger er skadelige, både for
den enkelte og for kollektivet, men det
behøver ikke at føre til eksklusion og dermed mobning.
Nogle gange bliver krænkende handlinger én blandt mange adgangsbilletter
til at blive accepteret af arbejdsfællesskabet. Det handler om arbejdspladskultur. Når vi begynder på et nyt arbejde, forsøger vi at tilpasse os og finde ud af, hvad
adgangsbilletterne til det nye arbejdsfællesskab er. Hvad skal jeg sige? Hvordan?
Hvilket tøj skal jeg have på? Hvad griner
vi af her? Hvornår? Hvordan diskuterer
vi faglig kvalitet og tempo i arbejdet?
Hvordan takler vi uenighed? Hvad skal
jeg bare ikke sige eller gøre?

Vi mennesker regulerer os selv og hinanden hver eneste dag på arbejdet. En
vigtig regulering, der har stor betydning
for, at vi kan få arbejdsopgaverne løst –
og gerne til tiden. Vi gør og siger altså en
masse ting uden at tænke over det, fordi
denne viden bliver ’selvfølgelig’, medmindre nogen gør eller siger noget andet
end det, ’vi plejer’. En automatiseret adfærd, der bl.a. tjener det formål at skabe
forudsigelighed og dermed tryghed i
arbejdsfællesskabet.
Når vi ved, hvad resten af arbejdsfællesskabet forventer af os, ved vi også, hvordan vi skal opføre os for at blive accepteret og værdsat. Derfor kan alle udføre
krænkende handlinger eller være med til
at ekskludere en kollega, hvis det er det,
som kræves af fællesskabet for at blive
accepteret. Alternativet er nemlig, at
man risikerer selv at stå for skud. At være
passiv, grine med på humoristiske nedgørende kommentarer og handlinger
eller undlade at invitere en kollega med
ind i gruppen er også at deltage i krænkende handlinger eller mobning.
Med andre ord findes der ingen vidner
til mobning. Vi er alle med til enten at
understøtte eller ændre fællesskabets
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ter. Der lærte psykologer og læger mig,
hvad psykisk sygdom i virkeligheden er:
en forkert kemisk sammensætning i hjernen. Og først da blev det også naturligt,
at jeg – ligesom de somatiske patienter –
skulle tage imod den mest anerkendte
behandling på området: en kombination
af piller og kognitiv terapi.
Problemet er ikke, at medierne sætter
spørgsmålstegn
ved medicinalfirmaernes abnorme
indtægter.
Problemet er, at
disse dæmoniserende afbildninger
puster til en ulmende mistillid
mod medicinens
virkning blandt
befolkningen.
Problemet er, at
de bekræfter fejlagtige forestillinger hos dem, der
stadig mener, at selvmedicinering i form
af f.eks. hash, alkohol eller svampe er et
sundere alternativ end pillerne.
Nej, antidepressiva er ingen magisk
mirakelkur, og den kan og skal aldrig stå
alene, men den kan være et udgangspunkt. Den kan skabe noget luft og noget
stilhed, den kan bryde nogle af de tankemønstre, der holder os fast i sygdommens knugende greb.
For nogle handler det om at reagere i
tide. For andre handler det om at få hverdagen til at fungere, når der står klart, at
sygdommen er kronisk.
Vi er nødt til at afmystificere den psykiatriske medicin. Det kræver, at medierne

lever op til deres formidlingsmæssige
medansvar og nøje afbalancerer den måde, de vælger at formidle disse ømtålelige emner på.
Med den intensive behandling begyndte jeg langsomt at blive mig selv
igen.
I dag er stolt. Jeg er stolt af, hvor langt
jeg er kommet. Derfor valgte jeg for et
par år tilbage at stå
frem med min sygdom.
Jeg besluttede
mig for, at jeg som
en del af en stigmatiseret samfundsgruppe og en omdiskuteret statistik
havde et medansvar for at stille
mig til rådighed
og besvare nogle af
disse førnævnte
fordomme og myter.
Jeg fandt en styrke i at fremvise min
sårbarhed, men det betyder ikke, at det at
springe ud i medierne som psykisk syg
ikke har haft sine komplikationer.
En undersøgelse foretaget af landskampagnen ’En af os’ i 2015 viste, at ni ud
af ti mennesker med en psykisk lidelse
har oplevet at blive diskrimineret eller
stigmatiseret på grund af deres sygdom.
Som debattør skal jeg høre på kommentarer om min sygdom – og det uanset hvad jeg diskuterer. Som en læser engang formulerede det i kommentarfeltet
til et debatindlæg (som i øvrigt omhandlede presseetik og festivalkultur): »Den
kære Anna Arendse er jo ikke helt rask i

hovedet, så hun må vel være undskyldt«.
Undskyldt? Den sætning giver mig kuldegysninger. Den svier bag øjenkuglerne.
En afskrivende dom over mig som skribent, som debattør og som menneske.
Den giver mig associationer til dengang,
hvor man gemte de psykisk syge så langt
væk fra offentligheden som muligt – på
anstalter, i tugthuse og på sindssygehospitaler.
Den kommentar viser mig desværre
med al tydelighed, at der stadig findes
mennesker, der ikke tror på, at man kan
leve med en psykisk sygdom og stadig
være et tænkende, argumenterende individ.
Kan det virkelig være rigtigt, at vi lever
i et samfund, hvor så mange diagnosticeres med psykiske lidelser, men vi stadig
marginaliserer dem, der stiller sig frem
og vedkender sig deres sårbarhed?
Min sygdom satte sig aldrig på min fordybelsestrang, min koncentrationsevne,
min argumentation eller mine skrivefingre. Ligesom jeg ved, at der findes hundredvis af andre diagnosticerede unge, der
hver dag går ud ad døren og lever ambitiøse tilværelser og spændende liv.
Ja, der er tilfælde, hvor magtanvendelse, indlæggelse og fiksering er nødvendig.
Men psykiatrien ved godt, at dette er i
yderste tilfælde og ikke gavnligt for behandlingen. Tværtimod bygger mange af
de bedste behandlingsmetoder i dag på
psyko-edukation og massiv pårørendeinddragelse.
Metoden bygger på antagelsen om, at
den syge selv samt personens pårørende
er de virkelige eksperter i det individuelle sygdomstilfælde – og klogere end en

hvidkitlet hær af psykiatere, læger og psykologer.
Det er på tide, vi inddrager de unge
psykiatriske patienter i den større samfundsmæssige debat. Hvilke parametre
peger de selv på som problemerne? Spørger du mig? Så vil mit svar lyde:
En samfundsstruktur, der gør det nødvendigt for flere og flere at tage medicin.
En forbrugskultur og en digital iscenesættelse, der sætter ufejlbarlige standarder, som er umulige at leve op til.
Et uddannelsessystem, som presser
folk til at løbe hurtigere og hurtigere, til
de tyndhudede går i knæ, og de sårbare
falder.
En fordelingspolitik, der lærer os at
mistænkeliggøre alle på overførselsindkomst. Hvad angår psykiatrien, har vi
brug for en større gennemsigtighed. En
større mobilitet og samarbejde på tværs
af kommuner og regioner.
Flere tilbud til de unge, der er for raske
til psykiatrien, men stadig kæmper med
psykiske udfordringer. Og sidst, men ikke
mindst: en værdig debat.
Hvis vi vil fremme et samfund, hvor vi
ikke blot svanser rundt som ferskenfarvede fikserede skaller og skorper, af frygt
for at nogen skulle opdage vores flydende indre, så er vi nødt til at indse, at rigtig
mange mennesker i løbet af livet vil opleve psykiske udfordringer, men at vi ikke
af den grund bør, kan eller skal afskrive
deres meninger og holdninger, talenter
eller evner.
Lyt til de psykisk syge.

egen overlevelse vælger vi ofte at bidrage
til udstødelsen af en kollega for ikke selv
at risikere at blive udstødt.

omgangsform og dermed kultur. Hertil
kommer, at positionerne som henholdsvis ’mobber’ og ’offer’ ofte skifter i arbejdsfællesskaber; vi kan godt opleve at
blive udsat for krænkende handlinger
det ene øjeblik og selv udøve krænkende
handlinger det næste. Ligesom vi kan opKnap 12 pct.af danske lønmodtagere
svarer, at de har oplevet at blive mobbet leve at blive udstødt af ét arbejdsfællesskab og selv bidrage til udstødelse af
inden for et år. Tallet er steget siden
en kollega i et andet arbejdsfællesskab.
2005, hvor andelen lå på 10 pct.
Håndtering og forebyggelse af krænkende handlinger og mobning på ar67 pct. af lønmodtagerne svarer, at de
bejdspladsen bør altid foregå i et samoplever mobning fra kolleger, mens 37
arbejde mellem ledelse og alle ansatte i
pct. svarer, at mobningen kommer fra
arbejdsfællesskabet. Dette gælder både,
deres leder.
når mobning ’dukker op’ i trivselsmålinger, og når enkeltpersoner fortæller om
Det er svært at måle mobning på
oplevelser med at blive udsat for mobarbejdspladsen, eftersom der er tale
ning og krænkende handlinger. Også når
om en kompleks social proces, hvor
disse oplevelser fører til sygemelding.
kulturelle og organisatoriske forhold
Løsningen er nemlig at opbygge inkluspiller ind på, hvordan lønmodtagere
derende og tillidsfulde arbejdsfællesoplever mobning.
skaber, hvor vi føler os trygge til at kunne
fortælle, hvis vi oplever krænkende handlinger eller mobning.
Jeg ved af erfaring, at det kan lade sig
Kilde: Det Nationale Forskningscenter
gøre, men det kræver, at alle arbejder
for Arbejdsmiljøs undersøgelse
med.
’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark’

Mobning

Jeg hader min diagnose. Og er stolt af den
kæmper med psykiske problemer? Statistikken siger, at alle vil svare mere end én.
Og prøv så at spørge hende, hvad hun gør
for at hjælpe disse veninder.
Den store opmærksomhed på psykisk
sundhed bliver alt for ofte udlagt som en
negativ tendens, idet den genererer flere
diagnoser. Et modeords smittefare.
Men alt for ofte glemmer vi de positive
konsekvenser, som den øgede opmærksomhed på det mentale helbred har,
nemlig den, at vi er mange, og at vi derfor
også er mange, der ved, hvordan det føles
at have ondt i sjælen. Og at vi ved, hvad
der hjælper: at trøste, at spørge, at lytte.
Det er der stadig nogle ældre generationer, der har svært ved at forstå: at for os er
en psykisk diagnose ikke ensbetydende
med en afmontering af hele ens tænkeapparat, men måske netop indikationen
på, at det er tid til at lytte.
På syv år er antallet af danske børn og
unge, der får udskrevet antidepressiv medicin, steget med 60 procent.
Den enkleste forklaring fremsiges ved
at række pegefingeren ind over apotekskranken og skrige til hylderne, at det også er deres skyld.
At staten er i lommen på medicinalindustrien. Det siges, at følelser som sorg
og rastløshed er blevet unødvendigt sygeliggjort – til det punkt, hvor medicinering ses som det lette valg.
Det påstås, at forældre og andre pårørende burde tage pillerne fra de unge og
fortælle dem, at der ikke er noget quick fix
imod livets nedture. Det gentages igen
og igen.
Folk, der tillader sig selv denne naivitet, gør mig så vred. Vred på den indædte,
harmdirrende, svovlspruttende måde,

for de får medicinering til at lyde som det
nemme valg: ’Sikke en lortedag – mon en
lykkepille ville hjælpe?’.
Det er en umyndiggørende måde at
omtale syge mennesker og deres bekymrede, frustrerede pårørende på. Jeg vil vove at påstå, at ingen vælger psykiatrisk
medicinering af lyst.
Erkendelsen af, at medicin er nødvendigt, er et kæmpe nederlag for de fleste
og særlig for 12-tals pigerne, hvis største
ønske er at klare livet selv og til topkarakterer hver gang.
Jeg ved det fra mig selv. Der gik lang tid,
før jeg turde indse, at det var det, jeg havde brug for. Og jeg ville ønske at min sygdom kunne afhjælpes med brændenælde-te og mindfullness-øvelser.
Men sandheden er, at det for mig ikke
var nok. At jeg havde brug for antidepressiva for at kunne se livets glæder. At jeg
havde brug for antipsykotisk medicin for
at kunne mærke mine fødders affjedring
mod underlaget igen.
Det, som begyndte som en let depression, fik gennem halvandet år lov til at
simre og ulme ubehandlet inde i mig.
Gråd blev til angstanfald. Angstanfaldene blev til psykoser. Psykoserne fik mig
til at tage irrationelle valg, som den dag,
da jeg stod foran min mors medicinhylde og slugte alt, hvad jeg kunne finde –
fordi jeg i et psykotisk øjeblik, var kommet til den konklusion, at der ikke var
mere at leve for.
DET VAR FØRST efter den dag, at det gik
op for mig, hvor syg jeg var blevet, og det
var først da, jeg kom i behandling hos distriktspsykiatrien og siden Opus, en specialiseret indsats for unge psykosepatien-
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