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Forskning: Vi kollegahåner og mobber
i flok for at være del af fællesskabet
Sarkasme, grove jokes
og krænkende tone. For
mange opleves det at gå
på arbejde som at træde
ind i et hvepsebo af
stikpiller pakket ind i
humor, viser forskning.
TEA KROGH SØRENSEN
tea.krogh@jp.dk

»Hold da op, vi skraber bunden i dag,« siger den ene portør til den anden, da den
tredje møder ind.
Eller:
»Siden hvornår er vi begyndt at rekruttere fra åndssvageanstalten?« spørger sygeplejersken ud i rummet til
de andre sygeplejersker og
læger efter et telefonopkald
fra en anden afdeling.
Grove jokes, bagtalelse af
kolleger og chefer, drillerier
og sarkasme er hverdagskost
på mange arbejdspladser, og
bl.a. læger, sygeplejersker og
andre sygehusansatte håner,
driller og mobber hinanden i
en grad, så det hos mange går
ud over både arbejdsglæde,
trivsel og fagligheden.
Det viser et forskningsprojekt, ”Killing ourselves
with laughter”, hvor forsker
og arbejds- og organisationspsykolog Mille Mortensen,
Københavns Universitet, ud
fra månedlange feltstudier på
Rigshospitalet har kortlagt de

mekanismer, der skaber og
vedligeholder mobning og
en hånende og hård arbejdskultur – på et presset og omskifteligt arbejdsmarked.
Baggrunden er, at trivselsmålinger viser, at 12 pct. af
alle voksne danskere har oplevet mobning på arbejdspladsen inden for det seneste
år, og i forskningsprojektet
gør Mille Mortensen op med
myten
om, at de
kolleger,
som mobber og håner andre,
er onde,
stærke og
har halvpsykopatiske personlighedstræk, mens de kolleger, som
er genstand for grove jokes
eller bagtalelse, er svage og
småneurotiske.
»Mobningen skyldes ikke
enkeltpersoners
karaktertræk, hvor nogle er typiske
mobbere og andre typiske
mobbeofre. Men det skyldes
dybest set, at der i gruppen
generelt er utryghed, og at alle er bange for at blive udstødt af fællesskabet, socialt
eller fagligt,« siger Mille Mortensen.
Vi mennesker er flokdyr,
forklarer hun, og vi vil derfor
gå meget langt for at blive en
accepteret del af flokken. Én
af adgangsbilletterne til arbejdsfællesskabet er mange

VORES
LIV

steder at bruge jokes og sarkasme og at sige noget krænkende over for andre i fællesskabet – hvad enten det er
kolleger eller chefer.
»Mange oplever at stå i en
håbløs situation: Enten er
man med til at udøve krænkende drillerier og tage imod
dem, eller også må man stå
uden for fællesskabet. Derfor
får den hårde omgangstone
lov at fortsætte og bliver
noget, man måske slet ikke
længere tænker over,« siger
Mille Mortensen.

Observerede tonen
Gennem fem måneder deltog hun i arbejdet sammen
med læger og sygeplejersker
på tre forskellige kirurgiske
afdelinger på Rigshospitalet,
hvor hun observerede omgangstonen under mere end
250 operationer, patientpleje, lægekonferencer, personalemøder, patientsamtaler, frokostpauser etc., ligesom hun efterfølgende gennemførte
stribevis
af
interview med de ansatte.
De mekanismer, hun observerede der, findes også på
mange andre arbejdspladser,
understreger hun. Både i
sundhedsvæsenet og i helt
andre brancher som blandt
fængselspersonale, i folkekirken, på daginstitutionsområdet, i bygge- og anlægsbranchen, folkeskolen og på
industriarbejdspladser.

Hun påpeger, at arbejdspladsjargon og omgangsformer naturligvis er forskellige
og bl.a. afhænger af, hvilken
kerneopgave man løser. Men
i brancher, hvor man arbejder under stærkt pres eller på
kanten af liv og død – f.eks.
læger, politibetjente og præster – eller hvor der er udbredt konkurrence, faglig
stolthed, stort ansvar, prestige eller identitet forbundet
med arbejdet, er risikoen for
en sarkastisk, hård og krænkende tone markant forøget.
Og mange steder betragtes
det som en naturlig del af arbejdet, en ventil eller et
grundvilkår.
Men humor, sarkasme og
en drillende tone er et tveægget sværd, understreger Mille
Mortensen. For nogle virker
latteren og morskaben befriende, mens andre oplever det
som grænseoverskridende
eller ligefrem krænkende.
»På den ene side kan humor give fællesskabsfølelse og gruppeidentitet, og det er dokumenteret, at humor genererer
effektivitet og læring
i håndteringen af
kerneopgaven,« siger
hun.
Men på den anden side bruges ironi og sarkasme til at pakke skjulte
budskaber og krænkende
adfærd ind på en mobbende
måde, som gør det umu-

ligt for den enkelte at sige fra.
»Man kan hurtigt blive
stemplet som den, der ikke
kan tåle mosten, og det er
svært at argumentere imod,
når nogen siger, at det bare
var for sjov. Hvis man siger
fra og dermed bryder de sociale og kulturelle normer, risikerer man at blive den næste,
der står for skud.«

Mentalt på overarbejde
At mobning og en hård,
krænkende tone kan have
voldsomme konsekvenser,
fastslog forskningsprojektet
med al tydelighed: Ansatte
berettede, hvordan de føler
sig på konstant mentalt overarbejde, fordi de hele tiden
skal være forberedt på at
tackle
drilleri.
Desuden
hæmmer det den faglige
udvikling, fordi værdifulde
erfaringer
og
vidensdeling
går
tabt,
når

ansatte undlader at stille
spørgsmål af frygt for at blive
gjort til grin, påpeger Mille
Mortensen.
»Mobning kan ramme
enhver og kan få enhver til at
bryde sammen. Mennesker
bliver meget syge af mobning, og det koster samfundet dyrt, så vi har alle en forpligtelse til at bidrage til at
ændre på dette,« siger Mille
Mortensen.
Redskabet er at ændre omgangstonen – ikke at udpege
mobbere og mobbeofre.
Ifølge Mille Mortensen stiger omfanget af krænkende
adfærd og mobning i perioder med store omstillinger.
»For så længe tingene kører, som de plejer, ved man,
hvad der forventes, men når
der pludselig kommer et nyt
it-system, en skolereform, en
ny kollega, nye arbejdsgange
eller besparelser, stiger eksklusionsangsten, og vi bliver
bekymrede for, om der mon
vil være plads til os i alt det
nye, og om vi nu er dygtige
nok,« siger hun og peger på,
at tvivlen har gode vækstvilkår i utrygge fællesskaber.
»Og så kan der typisk ske
det, at man kollektivt projicerer skylden over i en eller
flere personer: ”Det er også
Bentes skyld, for hun er altid
så langsom.” Eller: ”Det er
også Sørens skyld, for i virkeligheden kan han slet ikke
finde ud af it.”«

Mens forsker Mille Mortensen
gennem fem måneder fulgte
læger, sygeplejersker, portører,
sekretærer etc. på Rigshospitalet
observerede hun mange eksempler på en sarkastisk eller
krænkende omgangstone.
Her nogle eksempler.

»Siden hvornår er vi begyndt at
rekruttere fra åndssvageanstalten?«
siger sygeplejersken ud i rummet til sine
kolleger efter et telefonopkald fra en anden
afdeling.
Sygeplejersken Linda hjælper lægen med at få en
steril jakke på inden operationen, og lægen siger
henkastet:

»Du går da og lægger dig lidt ud, Linda.«

»Sikke noget rod hun har lavet, hva?«

siger overlæge Per grinende til en assisterende
læge, da de to træder ind på operationsstuen og
skal overtage operationen fra lægen Eva. Hun
redegør omhyggeligt for sine faglige grunde til
at have løst opgaven på den måde, hun har gjort.
Per siger højlydt og grinende, så
alle kan høre det:

»Nå, ja, vi må hellere vente med at
kritisere hendes arbejde, til hun er gået.«

»Hvor skal jeg sende
scanningsbillederne hen?«
spørger en yngre læge.

Svaret fra den ældre
læge kommer prompte:

»Hvor tror du?
Til Facebook«
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Rundrejser med dansk rejseleder
albatros-travel.dk

•
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Inkl. besøg på whiskeydestilleri

IRLAND
Connemara

Cliffs of Moher

Clonmacnoise
DUBLIN
Galway
Cashel

Ring of Kerry

Det er svært ikke at elske Irland. Grønne marker med hvide
pletter af græssende får, små landsbyhuse med farvestrålende døre og livlige pubber med musik og sorte, skummende Guiness-øl. De endeløse grønne enge, vidtstrakte
stenørkener og øde tørvemoser kombineres med en barsk
og spændende historie med storslåede borge, kæmpemæssige stengravsteder og gamle kirker med keltiske højkors.
Vi starter med at bo midt i den livlige storby Dublin, inden vi
fortsætter ud til små farverige landsbyer i vest, og hele vejen
rundt møder vi et venligt og imødekommende folkefærd. Ved
den dramatiske Atlanterhavskyst, hvor klipperne falder brat ned
i havet, mærker vi den svimlende fornemmelse ved at kigge ned
i Atlanterhavet fra toppen af de 200 meter høje Cliffs of Moher.
Vi kører gennem lyngklædte heder, som strækker sig over det
vilde landskab og imponeres over de irske fårehyrders arbejde,
hvor fårene ”danser” efter hundenes pibe. Men ikke en rejse i
Irland uden besøg på et whiskeydestilleri, hvor vi får indblik i
den ædle fremstilling af whiskey, og fornøjer smagsløgene med
den grønne øs berømte gyldne dråber.

4,4 ud af 5

Det grønne Irland
– kelternes ø
Skønne landskaber, smukke middelalderruiner og irsk folkeliv.
Med dansk rejseleder, 8 dage

Dagsprogram:
1 Fly København – Dublin t/r. Byrundtur i bus og minibyvandring
med Dublinia. 2 Dublin. Byvandring og eftermiddagen på
egen hånd. 3 Dublin – Rock of Cashel – Kerry. 4 Ring of Kerry,
fårehyrdedemonstration, Muckross Garden. 5 Kerry – Killimer
Ferry – Cliffs of Moher – The Burren – Galway. 6 Naturskønne
Connemara, byrundtur i Galway. 7 Clonmacnoise, Locke’s
destilleri, Dublin. 8 Fly Dublin – København.
Afrejse 11/4, 18/4, 9/5, 20/6, 4/7, 12/9, 26/9 2018

Fra kr.

7.998,-

Oplys annoncekode: JP

Prisen inkluderer: Dansk rejseleder • Fly Kbh. – Dublin t/r
• Udflugter og transport jf. program • Indkvartering i delt
dobbeltværelse • Morgenmad (dag 2-8) og 6 middage (dag 1-6)
• Skatter og afgifter

GRØNLAND
Ilulissat

GRØNLAND
Kangerlussuaq
Polarcirklen

BALI

Superpris!

Morgenmad dagligt

Mulighed
for køb af
måltidspakke
kr. 1.998,-

Bali
Ubud

Candi Dasa

Denpasar
Sanur

Gæsternes vurdering:

4,8 ud af 5

Individuel rejse

Grønland – sommer i Isbjergenes Land

Bali – Gudernes ø

Oplev alle højdepunkterne i det smukke Vestgrønland med Albatros’ erfarne
rejseleder: Indlandsisen, isfjelde i sensommersolens skær og meget mere.
Med dansk rejseleder, 7 dage

Lækre resorts og god tid til egne eventyr. Nyd den paradisiske ø Bali i jeres
helt eget tempo. 16 dage

Vi tager ud i naturen til fods, i busser med firehjulstræk og med båd for at opleve
det storslåede landskab. Her er vi i hvalernes, moskusokserne og rensdyrenes
land, hvor fjelde og sletter iklædes en frodig sommerdragt af lyng, mos og blomster.
Grønland byder på de helt store naturoplevelser, når vi sætter kurs mod den
mægtige indlandsis og sejler ud i den UNESCO-fredede Isfjord for at opleve de
majestætiske isfjelde. Vi møder også den unikke befolkning, og vi er bl.a. til middag
i et privat grønlandsk hjem i den lille bygd Ilimanaq.
Dagsprogram ved køb af udflugtspakken: 1 Fly Kbh. – Kangerlussuaq. Sightseeing.
2 Tid på egen hånd eller udflugt til indlandsisen (inkl. madpakke). 3 Fly Kangerlussuaq
– Ilulissat. Forarbejdning af moskusuld. Byvandring. 4 Egen tid eller sejltur til den
kælvende Eqi-gletsjer (inkl. frokost). 5 Vandretur til Sermermiutsletten. Mulighed for
helikoptertur til Isfjorden eller hvalsafari (lokalt tilkøb). Mulighed for sejlads til den
UNESCO-fredede Isfjord. 6 Foredrag om den grønlandske slædehund. Egen tid eller
mulighed for tilkøb af sejltur til bygden Ilimanaq med middag i privat hjem.
7 Fly Ilulissat – Kangerlussuaq – Kbh.

Afrejse 11/8 2018 Fra kr.

16.498,-

Udflugtspakke kr. 4.998,-

Oplys annoncekode: JP
Prisen inkluderer: Dansk rejseleder • Fly, øvrig transport og udflugter jf. program • Delt
dobbeltværelse • Morgenmad dagligt • Se alle detaljer på albatros-travel.dk

Bare navnet på øen vækker billeder af paradis: frodige rismarker, brusende vandfald og
palmeomkransede strande. Men det, der gør Bali til noget helt særligt, er til syvende og
sidst den gæstfri og smilende befolkning. Ubud er øens hjerte, og her bor I 4 nætter på
et skønt resort lidt uden for byen.
I kystbyen Candi Dasa på øens østkyst nydes 3 dage inden strandlivet venter på
Sanur Beach i en lille uge.
Dagsprogram: 1 Fly København – Bali 2 Ankomst på Bali. Videre til Ubud 3 Ubud. Tid
på egen hånd 4 Ubud. Morgenvandretur i rismarkerne og eftermiddag på egen hånd
5 Ubud. Tid på egen hånd eller cykeltur (tilkøb) 6 Ubud – Candi Dasa. Tegallalang
risterrasser, Mount Batur-vulkanen og Besakih-templet 7 Candi Dasa. Mulighed for
transfer til Virgin Beach 8 Candi Dasa. Tid på egen hånd eller udflugt til bl.a. Ujung
Water Palace og landsbyen Tenganan (tilkøb) 9 Candi Dasa – Sanur Beach via Tanah
Lot-templet 10–14 Sanur. Afslapning og tid til egne eventyr 15 Afrejse fra Bali 16 Ankomst
til København.

Afrejse fx 23/4, 21/5 og 5/9 2018 Fra kr.

9.498,-

Annoncekode: JP

Prisen inkluderer: Fly København – Denpasar med mellemlanding t/r • Indkvartering på
gode hoteller i delt dobbeltværelse: 4 nætter i Ubud på Ananda Cottages, 3 nætter i Candi
• Dasa på Puris Bagus Candi Dasa og 6 nætter i Sanur på Prama Sanur Beach • Udflugter
jf. program med engelsktalende guide • Alle lokale transporter jf. program med bus •
Morgenmad dagligt • Skatter og afgifter

Vind rejsegavekort på 10.000 kr. – tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk
Alle priser på rejserne inkluderer dansk rejseleder, fly, øvrig transport, udflugter og måltider jf. program. Prisen er pr. person i delt dobbeltværelse eller -kahyt. Se alle detaljer på albatros-travel.dk

Med forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

Gæsternes vurdering:

