
 
 

Hvad kan officererne gøre? 

 

Skab det rigtige miljø. Forebyggelse er altid bedre end helbredelse. Chikane og 

mobning er en ubehagelig og forstyrrende type af adfærd. Hvad kan senior 

officererne gøre for at forhindre denne type adfærd? Her følger nogle forslag: 

• Vær opmærksom på potentielle problemer. Moderne ledelse anerkender at 

folk fra forskellige kulturer har forskellige følsomheder, og de som har højere 

positioner bør være opmærksomme på de ansatte som ikke er så gode til at 

sige fra på egne vegne. 

• De som er anderledes, er oftest dem som potentielt set kan opleve chikane. Er 

der medlemmer af besætningen som kan beskrives sådan? Den ene kvinde 

ombord, en søfarer af anden etnisk herkomst mv.? 

• Er der nogle særligt uerfarne individer ombord? 

• Er der officerer ombord som ikke har arbejdet med andre befolkningsgrupper 

før? 

 

Systemer - vigtige opmærksomheder. 

• Uretfærdig fordeling af arbejde er et almindeligt symptom for chikane og 

mobning. 

• Folk bliver givet mere end deres rimelige andel af utiltalende opgaver eller 

trivielt arbejde som ikke passer til deres kompetencer, eller bliver nægtet 

muligheden for interessant arbejde som kan hjælpe dem med at udvikle sig 

professionelt, eller at de bare får mere arbejde end de kan håndtere. 

• Er der klare definitioner af roller og ansvarsområder på skibet? Har I åbenlyse 

arbejdsprocedure og bliver de fulgt? 

• Er der retfærdige og gennemsigtige systemer for uddelingen af 

arbejdsopgaver? 

 

Tidlig varsel. Hvad skal man kigge efter?  

• Til dels gælder det om at være bevidst om de uformelle tegn der kan være på 

et dårligt arbejdsmiljø.  Det kan være folk virker triste, deprimerede eller 



 
 

tøver med at engagere sig i kommunikationen med de øvrige ombord. 

Derudover sker det ofte at folk som bliver mobbet ender med at levere en 

dårligere arbejdskvalitet. 

• De som bliver chikaneret eller mobbet føler sig ofte isoleret, magtesløse og 

tøver med at indgive en klage i troen om at det ikke vil kunne forbedre 

situationen. 

o De kan have en tendens til at anse mobberen (særligt hvis det er en 

officer) som et aspekt af rederiet og føler derfor at klagen kun kan 

forværre deres situation. 

o Det er derfor meget vigtigt at når en senior officer finder tegn på at 

chikane eller mobning finder sted, så kan de demonstrere at de ved lige 

præcis hvad der skal gøres og forpligter sig til at få det gjort. 

 

Politikker og procedurer. 

• Kender du rederiets chikane - og mobningspolitik? 

• Er alle ombord blevet gjort opmærksom på politikken? 

• Forstår alle ombord at de kan indgive klager om chikane og mobning i 

fortrolighed og at deres klager vil blive undersøgt og handling vil tage ud fra 

dette? 

• Ved du hvem du skal indgive klager til? 

 

Læs mere: 

Det Gode Arbejdsliv til Søs 

• Kapitel 2: Kommunikation og Information 

• Kapitel 3: Håndtering og forebyggelse af konflikter 


