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Mette, som er butiksassistent, bliver tit overset eller forstyrret af sin 
kollega, som overtager hendes kunder eller irettesætter hende, mens 
der er kunder i butikken. Det får Mette til at tænke, om det hun gør, er 
godt nok.

”Jeg synes det er træls, at hun nogle gange, hvis man har en kunde, går ind 
over, fordi hun lige synes, at der lige er noget, hun lige skal have fortalt. Så er 
det skideirriterende, fordi hun så overtager kunden. Og så står man bare der, 
ja og hvorfor gjorde hun nu lige det egentlig? For at sælge det samme produkt! 
Men det er jo egentlig fordi, hun synes, det skulle være hendes salg, og at hun, 
tja - det ved jeg ikke. Men hvis der lige er en plusting, hun vil fortælle kunden, 
så overtager hun, fordi så kan hun få salget, ikke også? Men, det må man bare 
ikke, fordi vi er hverken provisionslønnede eller noget som helst. Så det kan 
være fuldstændig lige meget!”
 
”Men altså, det kan bare være rigtig irriterende, fordi hun mange gange kan 
være sådan lidt, hvad skal man sige, skubbende, ikke også? Og det er jeg ved 
at være rigtig rigtig træt af, fordi når jeg ikke selv er sådan, så føles det værre 
at hun er. Så nogle gange, når kunderne kommer ind og man hilser på dem, så 
står hun i baggrunden og følger med. Nogle gange lader jeg være med at sige 
noget til kunden, for jeg ved bare, at lige om lidt, så kommer hun og overtager. 
Så jeg lader faktisk være med at spørge, om de kan bruge noget hjælp. Nej, for 
man gider heller ikke stå der og ligne en idiot vel?”

”Det virker så åndssvagt at stå der ’oveni’ hinanden. OG det virker bare rigtig 
dumt! Så vil jeg hellere lade min kollega komme til, fordi jeg er lidt konfliktsky. 
Men vi havde jo en problemstilling, hvis det var sådan, at vi var provisionslønne-
de. Altså, fordi hun har meget savtænder på albuerne, ikke! Men, fordi vi andre 
ikke har det, så er det jo egentlig ret ligegyldigt, så lader jeg hende bare gå ind, 
der hvor hun vil. Men så alligevel - når så først hun begynder at gå indover den 
ekspedition, jeg egentlig havde, så kan jeg godt blive irriteret.”

”Men altså, jeg er ikke god til at sige det til hende. Også fordi jeg jo bliver i 
tvivl, om det er, fordi jeg bare ikke gør det godt nok? Men jeg tør ikke lige spør-
ge min chef, om det er derfor - så jeg er jo nok konfliktsky.”

Gør jeg det godt nok?
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Jeg var super glad for mit nye job på kommunen, gode kollegaer og 
alting. Men når min leder gav mig en opgave, forstod jeg ofte absolut 
ingenting. Jeg følte mig så dum!

Da Claus var færdig med at læse, fik han job i kommunens sekretariat, og følte, 
at nu skulle han rigtig til at bruge alt det, han havde lært på studiet. Men det 
var sværere at omsætte det, han havde læst og lært til det arbejde, han skulle 
lave hver dag. Det var længere fra teori til praksis, end han først havde troet.

”Den første tid gik alting fint. Jeg syntes, jeg løste mine opgaver fint og var tryg 
ved at tage et ansvar over for de opgaver, jeg fik. Men efter nogle måneder be-
gyndte jeg at få opgaver direkte fra min nærmeste leder, hvor jeg tidligere hav-
de fået opgaverne af mine hjælpsomme kollegaer. Og så forstod jeg pludselig 
ingenting af mit job.”

”Hver gang han kom hen til mit bord eller mødte mig på gangen, gav han mig 
altid lige en hurtig opgave. Du ved - det gør du lige, ikk? Men jeg forstod sim-
pelthen overhovedet ikke, hvad det var, han ville have mig til. Han brugte ord, 
jeg ikke forstod, talte hurtigt og indforstået, havde sjældent øjenkontakt og var 
altid væk igen, før jeg fik spurgt eller skrevet noget ned. Jeg følte mig simpelt-
hen så dum!”

”Jeg mener, jeg syntes jo ellers, at jeg var god til mine opgaver, og nu følte jeg 
bare, at jeg ingenting kunne eller vidste. Så jeg begyndte at undgå ham og gøre 
tåbelige ting, som at dreje ned af en sidegang, når han kom gående eller se 
vildt optaget ud, når han kom ind i rummet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke bare 
spurgte en kollega til råds eller fx. gik efter ham og spurgte ham om detaljer 
til opgaverne. Som regel forsøgte jeg enten at glemme opgaven eller gøre det, 
som jeg troede.”

”Det endte med at jeg blev kaldt ind på hans kontor, hvor han spurgte mig om, 
hvorfor jeg altid var så glemsom? Det var pinligt! Især da jeg måtte indrømme, 
at det simpelthen var, fordi at jeg ikke forstod opgaverne, og at jeg derfor må-
ske var for dum til at arbejde i afdelingen. Vi blev derefter enige om, at han ville 
sende e-mails til mig i stedet. Men jeg ville godt have undværet den situation på 
hans kontor. Næste gang tror jeg bare, jeg ville spørge en kollega.”

Jeg forstod ingenting!
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David er finansøkonom - det er sådan en, som arbejder i en bank. Da 
han var i sin første elevperiode, var han i en mindre bankafdeling, som 
lå langt ude på landet.

”Det var sådan en lillebitte bank med 5 ansatte - og så mig, som var elev. Og 
der var faktisk ikke rigtig plads til mig - altså sådan fysisk. Og helt bogstaveligt. 
Chefen var sådan en ung smartass, som følte, at han som afdelingsleder skulle 
tænke store tanker, og det var vist ham, som havde fået ideen om, at de skulle 
have en elev - og det blev så mig!”

”Men helt ærligt. For det første var der ikke ret meget at lave, og chefen for-
søgte hele tiden at være ung med - ja, mig. For de andre ansatte var alle mel-
lem 50 og 60 år. Og for det andet - og det var det værste - havde de placeret 
et skrivebord i mellemgangen mellem forkontoret og personalerummet til mig, 
fordi der jo ikke var plads andre steder. Det var ret ufedt!”

”Jeg kan huske, at jeg prøvede at sige noget om, at det nok ikke var lovligt at 
placere mig der, men chefen grinede bare og sagde noget i retning af ’visse vas-
se - de hænger sig i så meget, de der offentlige ansatte, som laver alle de der 
regler. Tag dig ikke af det - du skal nok få det fedt i den tid, du er her.’”

”Behøver jeg at sige, at jeg var ret lettet, da min elevtid i den bank var ovre? Og 
at jeg fandt en anden bank at være i resten af min elevtid?”

Skrivebord i mellemgan-
gen - ret ufedt!
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Mette er 21 år gammel, uddannet butiksassistent og har nu i et års tid 
været ansat i den butik, hvor hun blev uddannet. Men faktisk har hun 
ikke lyst til at være der længere, for hun har ondt i maven, hver gang 
hun skal afsted. Hun synes i dag, at det er ved at blive bedre - men sta-
dig ikke helt godt nok.
 
”Det startede med, at jeg hver aften tænkte, at i morgen, kommer jeg ikke på 
arbejde - jeg havde virkelig ikke lyst til at komme på arbejde. Fordi man gik 
jo rundt med ondt i maven hele arbejdsdagen, og jeg var også bange for min 
kollega, når hun var der. Fordi, når man som jeg ikke er så god til det der med 
konflikter, og når jeg nu helst vil have, at der ikke er nogen, der er sure på hin-
anden, så er det svært at være et sted, hvor vi kun er tre og hvor vi bare ikke 
har det godt!”

”Da jeg var nybegynder i butikken, var min kollega meget efter mig. Egentlig 
var det jo ikke hendes job at være min chef, men hun opførte sig sådan, og hun 
kunne godt være lidt strid engang imellem. Nu skal du gøre ditten og nu skal du 
gøre datten. Og når man er midt i noget, man godt kan selv, så bliver man alli-
gevel pålagt en masse ting oveni, som man så også skal. Så bliver man stresset, 
fordi man ikke kan gøre 3 ting på én gang.”

”Det var ligesom, at man havde det lidt sådan, at man blev lidt mobbet, hvis 
man kan sige det sådan. Men først var jeg jo ikke klar over det, for det var jo 
ikke ligesom i skolen, hvor man blev råbt efter eller sådan noget. Det var mere, 
at jeg blev nedprioriteret, blev set ned på, hun snakkede ikke pænt til mig og 
jeg følte, jeg ikke rigtig kunne finde ud af noget selv. Og man blev sådan lidt, 
ligesom et lille barn, der bare blev punket i hovedet hele tiden. Altså, virkelig 
sådan, på ikke en særlig god måde. Og så følte jeg mig virkelig dum. Altså både 
dum, og at jeg ikke duede til noget. Det var ikke særlig rart, fordi den tone der 
var, var ikke særlig sjov. Det blev man virkelig ked af. Og det gjorde også ondt. 
Man syntes jo ikke, at man duede til noget, vel?”

”Jeg var jo heller ikke god til at sige det til vores chef. Og så længe jeg ikke sag-
de til hende, at hun skulle gøre noget ved det, så gjorde hun det jo heller ikke, 
vel?”

Jeg opdagede det ikke først 
- men jeg blev mobbet
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”En dag efter lukketid, hvor min kollega ikke var der, fortæller jeg så endelig min 
chef, at jeg synes, at det kan være rigtig strengt at arbejde sammen med min 
kollega. Min chef siger, at det kan hun for så vidt godt forstå, fordi min kollega 
kan være svær at arbejde sammen med. Hun er en god sælger, men ikke lige 
den bedste arbejdskollega. Men heldigvis får jeg sagt til min chef, at jeg sim-
pelthen er så ked af at være i butikken. Det ville min chef heldigvis ikke have, så 
hun lovede at gøre noget ved det.”

”Og så blev der egentlig ikke gjort så meget ved det. Og jeg måtte igen tage fat 
i min chef og sige til hende, at der overhovedet ikke er sket noget. Og nu skal 
vi altså have set på det, har hun lovet. Så nu har hun faktisk snakket med min 
kollega og fortalt, hvordan vi skal opføre os i butikken. Altså fortalt det på en 
god måde. Efter det har min kollega prøvet at være god til at opføre sig pænt, 
og sådan tænke over, hvordan andre ville have det i den situation.”

”Så jeg håber, det nu bliver bedre.”
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