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Forord

Dette hæfte ”Mobning og selvskade blandt unge” indgår i rækken
af hæfter om fakta og forskning vedrørende selvmordsadfærd.
Mobning er en risikofaktor for sårbarhed og selvskadende
adfærd. Hvis de unge ikke får hjælp, kan adfærden udvikle sig og
øge risikoen for at blive til selvmordsadfærd senere i livet.
Målgruppen for faktahæftet er derfor alle, der enten i deres
uddannelsesforløb eller i forbindelse med deres arbejde kommer
i kontakt med unge, som kan opleve mobning, og som kan være i
risiko for at udvikle selvskadende adfærd. Hensigten med
hæfterne er at formidle viden som grundlag for forebyggelse.
Dette faktahæfte præsenterer resultaterne fra Center for
Selvmordsforsknings egen spørgeskemaundersøgelse, men
sammenligner også resultaterne med anden forskning på
området.

Oktober 2019
Sarah Grube Jakobsen
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1. Indledning

Mens mobning i skolegården har fundet sted i mange årtier, er
der begyndt at opstå en ny form for mobning: Cybermobning –
hvor mobningen foregår på nettet. Den elektroniske platform gør
det sværere for lærere og forældre at opdage mobning, hvis ikke
mobbeofrene selv fortæller om det. Dermed besværliggør det
også muligheden for hjælp til unge, som kan have brug for det,
men måske er for flove eller generte til at bede om det.
I den foreliggende undersøgelse vil der kigges på:
 hvilke steder på nettet, de unge oplever mobning
 om mobningen er blevet stoppet og i så fald hvordan
 hvad der ligger til grund for mobningen af andre
 om de unge er bevidste om konsekvenserne ved at mobbe
andre
 hvordan mobning påvirker risikoen for selvskade.
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2. Definitioner og metodeanvendelse

2.1 Definitioner
I det følgende defineres de begreber, som er relevante i
forbindelse med den foreliggende undersøgelse.

2.1.1 Mobning
Historisk set har mobning altid fundet sted, og fænomenet er
gennem flere årtier blevet grundigt beskrevet i såvel den danske
som den udenlandske forskningslitteratur. Den definition på
mobning som ofte anvendes, er den norske professor i psykolog
Dan Olweus’ definition:
”En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange og over tid
er udsat for negative handlinger fra én eller flere andre personer (…) En
negativ handling foregår, når en person intentionelt påfører, eller
forsøger at påføre, et andet menneske skade eller ubehag.”
For at der kan være tale om mobning, skal der ifølge Olweus
samtidig være en ubalance i magtforholdet, hvor den der
udsættes for de negative handlinger, har vanskeligt ved at
forsvare sig og er mere eller mindre hjælpeløs over for mobberen
eller mobberne.
Olweus skelner yderligere mellem direkte og indirekte mobning.
’Direkte mobning’ karakteriseres ved forholdsvis synlige angreb
på offeret, hvor der enten kan være tale om fysisk kontakt, mimik
og ubehagelig gestik eller tilråb og verbal nedværdigelse.
Modsat består ’indirekte mobning’ af, at en person bliver holdt
ude fra gruppen (social isolation), eller ved sladder og bagtalelse.
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Inden for mobning taler man typisk om fire forskellige
mobbepositioner:
• Mobbere – dem der mobber andre
• Mobbeofre – dem der bliver mobbet af andre
• Dobbeltaggressorer – dem der både har oplevet mobning og
selv mobber andre
• Minusgruppen – dem som hverken har oplevet mobning
eller mobbet andre.
I selve spørgeskemaundersøgelsen er definitionen af mobning
ikke nævnt, hvorfor de unge har besvaret spørgsmål ud fra deres
egen forståelse af mobning. Det tyder dog på, at de unge generelt
har en god forståelse for, hvad mobning, er og hvad det ikke er
(Børnerådet, 2008).

2.1.2. Sårbarhed
I enhver årgang i en dansk skole sidder der børn og unge, som
grundet livsomstændigheder og livshistorie er sårbare. Sårbare
unge defineres i denne sammenhæng som,
”unge, der inden for det sidste års tid har haft alvorlige, personlige,
følelsesmæssige eller psykiske problemer, hvor de følte, de havde brug for
professionel hjælp”.
Sårbarheden udgør i sig selv en appel om hjælp, hvad enten den
er udtrykt verbalt eller ej.
De sårbare kan være unge, som eksempelvis har været udsat for
omsorgssvigt, har mistet forældre eller hvis liv har været præget
af voldsomme kriser eller belastninger, som de ikke føler, de kan
mestre. Det kan også være unge, hvis nuværende livssituation er
præget af belastninger i form af forventninger eller krav, de ikke
føler, de kan honorere. Alvorlig sygdom i familien og udsigt til
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tab af en nær pårørende kan påvirke den unges daglige liv og
medføre usikkerhed og manglende tro på, at tilværelsen kan
forme sig anderledes. Nogle sårbare unge kan måske med
professionel indsats eller ud fra egne ressourcer i samspil med
nære, ressourcestærke relationer mindske sårbarheden og
komme videre i livet. De kan blive i stand til at mestre de
livsvilkår og vanskeligheder, som viser sig, mens andre bukker
under for belastningerne, får selvmordstanker og forsøger at
skade sig selv (Elsborg, Hansen & Hansen, 1999).

2.1.4 Tanker om selvskade
I spørgeskemaundersøgelsen svarer de unge på et spørgsmål, der
lyder således: ”Har du nogensinde alvorligt tænkt på at skade dig selv,
uden at gennemføre det (fx fordi du havde det psykisk dårligt)?”. Hvis
de svarer ja, bliver der yderligere spurgt ind til, hvornår de sidst
tænkte på at skade sig selv.
Med denne definition er alvorlige tanker om selvskade dermed
ikke blot strøtanker, som kan opstå af og til i et ungt menneskes
liv.

2.1.5 Selvskade
Internationalt er der ikke enighed om definitionen af selvskade,
hvorfor der er god grund til at udvise stor forsigtighed, når
forskningsresultater sammenlignes. Især to begreber dominerer
inden for forskning om selvskade: Non-suicidial self-injury
(NSSI), der ofte anvendes i USA og Canada og deliberate selfharm (DSH), som ofte anvendes i europæisk og australsk
forskning (SBU, 2015). Nogle undersøgelser omfatter både
selvskade ud fra NSSI-definitionen og ud fra DSH-definitionen,
hvilket yderligere understreger muligheden for fejltolkninger ved
at sammenligne resultater inden for landets grænser og på tværs
af landegrænser (Muehlenkamp, Claes, Havertape & Plener,
2012).
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Siden år 2000 har Center for Selvmordsforskning anvendt en
definition, der er udarbejdet i forbindelse med det europæiske
projekt Child and Adolescent Selfharm in Europe (CASE) (Madge
et al., 2008).
”En handling uden dødelig udgang, hvor en person med vilje foretog sig
én eller flere af følgende ting:
• Tog initiativ til handling (f.eks. snitte sig selv, springe fra højde)
med den hensigt at skade sig selv
• Indtog et stof ud over den foreskrevne eller generelt anbefalede
terapeutiske dosis
• Indtog et afslappende (recreational) eller ulovligt stof som en
handling, som personen anså for at ville være selvskadende
• Indtog et ikke-indtageligt objekt eller et stof.”
Selvskade er ifølge denne definition et mere omfattende begreb
end begrebet selvmordsforsøg. Definitionen er primært rettet
mod det bevidste adfærdsmæssige (med vilje), uden at
handlingen behøver at være gennemført (tog initiativ til
handling). Endvidere skal hensigten med handlingen være at
skade sig selv.

2.2 Metodeanvendelse
Skoleledere kontaktes via mails fra Institutionsregisteret, og
anmodes om at deltage i undersøgelsen. Når skolerne giver
tilsagn hertil, bliver de bedt om at oplyse hvor mange elever, der
forventes
at
deltage.
Herefter
bruger
Center
for
Selvmordsforskning analyseværktøjet SurveyXact til at generere
et tilsvarende antal log-ins til det elektroniske spørgeskema. Ved
denne metode sikres de unges anonymitet.
Skolerne får tilsendt det nødvendige antal log-ins sammen med
en gennemgang af, hvordan undersøgelsen udføres. Når de unge
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er færdige med at besvare spørgeskemaet, bearbejder Center for
Selvmordsforskning data fra hver enkelt uddannelsesinstitution.
De bearbejdede data sendes herefter til uddannelsesinstitutionen,
hvis de har kunnet mønstre mindst 15 elever i undersøgelsen,
hvilket skal sikre de unges anonymitet.
Uddannelsesinstitutionernes ledere får således en tilbagemelding
om, hvor mange procent af de deltagende elever, der
• er sårbare
• har tanker om at skade sig selv
• har skadet sig selv og hvornår.
Som udgangspunkt foregår al kommunikation via e-mail. Kun i
få tilfælde er der telefonisk kontakt i forbindelse med spørgsmål
til undersøgelsen eller ved tekniske problemer.

2.2.1 Deltagere
I 2016 modtog alle landets uddannelsesinstitutioner en invitation
til at deltage i undersøgelsen. 64 skoleledere sagde ja til at deltage,
hvoraf 8318 unge efterfølgende besvarede et elektronisk
spørgeskema på internettet. Efter oprensning af data er der i alt
7949 valide besvarelser fra unge i aldersgruppen 13-19 år.

2.2.2 Bearbejdning og analyse
Data blev indsamlet i perioden fra den 20. januar til den 16.
december 2016. Efter endt indsamling blev data oprenset og
derefter analyseret i SAS 9.4.
Nogle af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen er opstillet i
frekvenstabeller med procentangivelser. Andre resultater
opstilles i krydstabeller, der viser sammenhængen mellem to
variable med procentangivelser og odds ratioer. Odds ratio
(forkortet OR) angiver størrelsen af henholdsvis belastende
faktorer (risikofaktorer) eller beskyttende faktorer. I nogle
tilfælde er sammenhængen mellem flere end to variable
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analyseret ved hjælp af logistisk regression. Sammenhængen
mellem den afhængige variabel og en forklarende variabel
vurderes ud fra en Wald X2-test.
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3. Sociodemografiske faktorer

Det er meget forskelligt hvilke uddannelsesinstitutioner, der
vælger at deltage fra år til år, hvorfor det er vigtigt at få fremhævet
de sociodemografiske faktorer. I dette kapitel vil den geografiske
og uddannelsesmæssige baggrund, køns- og aldersfordelingen
samt oplysninger om hustandssammensætningen samt fødeland
blive gennemgået.

3.1 Geografisk fordeling
I forhold til antallet af uddannelsesinstitutioner i de enkelte
regioner, er Syddanmark den region med flest deltagende skoler.
Dernæst kommer Region Sjælland, Midtjylland, Hovedstaden og
til sidst Region Nordjylland.
Ud af i alt 64 deltagende uddannelsesinstitutioner, fordeler
resultatet sig således:
 5 i Region Nordjylland

I alt deltog 7949 unge

 13 i Region Midtjylland
 19 i Region Syddanmark

mellem 13-19 år i

 18 i Region Sjælland

undersøgelsen i 2016.

 9 i Region Hovedstaden
På Figur 3.1 ses hele fordelingen i forhold til antallet af unge, der
har besvaret. Det kan eksempelvis ses, at 3 % af de unge er fra en
uddannelsesinstitution i Nordjylland, mens 33 % er fra en
uddannelsesinstitution i Syddanmark.
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Figur 3.1: Regionale variationer

3.2 Uddannelsesmæssig baggrund
I 2016 deltog mange unge fra de gymnasiale uddannelser (55 %),
mens ca. hver fjerde respondent var fra en folkeskole. Fra de
gymnasiale uddannelser var deltagelsen fordelt på STX (57 %),
HTX (26 %), HHX (16 %) og HF (1 %).
På figur 3.2 og 3.3 vises fordelingen fra alle de deltagende
uddannelsesinstitutioner, samt hvor mange der var fra de
forskellige klassetrin i hhv. folkeskolen og de gymnasiale
uddannelser.
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60%
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40%

Folkeskole

50%
20%

40%
30%

24%

0%

20%
10%

7. klasse 8. klasse 9. klasse 10. klasse

8%

9%
2%

1%

0%

1%

Gymnasiet
60%
40%
20%
0%
1. årgang

Figur 3.2: Uddannelsesmæssig baggrund

2. årgang

3. årgang

Figur 3.3: Klassetrin

3.3 Køns- og aldersfordeling
I undersøgelsen er der en lige fordeling mellem drenge og piger,
mens aldersfordelingen i større grad varierer på baggrund af de
uddannelsesinstitutioner, der havde valgt at deltage.
De fleste unge er i alderen 16-18 år (62 %). Den samlede
gennemsnitsalder lå på 16,3 år. På figur 3.4 ses den samlede
fordeling af køn og alder.

Figur 3.4: Køns- og aldersfordeling
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3.4 Husstand
I undersøgelsen er der flest unge, som bor sammen med begge
deres forældre (64 %). I de tilfælde hvor de unge ikke bor med
begge forældre, bor de oftest hos deres mor (12 %) og evt.
sammen med moderens partner (7 %). Knap hver tiende af de
unge bor på skift hos deres far og mor (9 %). Se figur 3.5 for
yderligere detaljer.
4%

4%

Bor med begge forældre
19%
Bor på skift hos forældre
Bor med mor (og stedfar)
Bor med far (og stedmor)
Bor med andre / alene

9%
64%

Figur 3.5: Husstand

3.5 Fødeland
Langt de fleste unge i undersøgelsen er født i Danmark (95 %)
eller har et dansk statsborgerskab (96 %). De unge, som ikke er
født i Danmark, kommer fra 75 forskellige lande. På figur 3.6 ses
nogle af de lande, hvor flest unge kommer fra, herunder bl.a.
Thailand, Afghanistan, Polen, Kina og Norge.
3% 4%

Grønland
England

4%
4%

USA

4%
4%

Irak
Tyskland

50%

5%
5%
5%
5%

Norge
Kina
Polen
Afghanistan
Thailand

6%
Figur 3.6: Fødeland, uden for Danmark

Syrien

65 Andre lande
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Når det gælder forældrenes herkomst, svarer henholdsvis 85 %
og 84 %, at deres mødre og fædre er født i Danmark og har
dansk statsborgerskab.
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4. Sårbarhed og selvskadende adfærd i 2016

I 2016 var der ifølge Centrets undersøgelse i alt 14 % sårbare,
27 % unge der på et tidspunkt havde haft alvorlige tanker om
selvskade samt 16 % unge, der på et tidspunkt havde skadet sig
selv. Den største andel består af piger (tabel 4.1).

Andel sårbare
Andel der har overvejet at skade sig selv
Andel der har skadet sig selv

Drenge
6,8 %
17,8 %
7,6 %

Piger
20,5 %
37,0 %
23,8 %

Alle
13,7 %
27,4 %
15,8 %

Tabel 4.1: Andel sårbare og med selvskadende adfærd

Der er stor forskel på, hvor mange sårbare og selvskadende unge
der er, i forhold til hvilken uddannelse de går på. Som vist på
figur 4.1 og 4.2 gælder det for begge køn, at der er flest sårbare og
selvskadende unge på produktionsskolerne. Modsat ligger
folkeskolen og HHX for begge køn under gennemsnittet i
undersøgelsen på alle tre variable. På HF og erhvervsuddannelser
er det især piger, der er udsatte.
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80 %
70
60
50
40
30
20
10
0

Sårbar

Tanker om selvskade

Selvskade

Sårbar gns.

Tanker om selvskade gns.

Selvskade gns

Sårbar

Tanker om selvskade

Selvskade

Sårbar gns.

Tanker om selvskade gns.

Selvskade gns.

Figur 4.1: Adfærd på uddannelser, piger

30 %
25
20
15
10
5
0

Figur 4.1: Adfærd på uddannelser, piger

Figur 4.2: Adfærd på uddannelser, drenge
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5. Mobning blandt unge

På figuren herunder illustreres de fire mobbepositioner (jf. kapitel
2.2.1) og fordelingen blandt de unge. Ud af de 7949 besvarelser er
29 sorteret fra på grund af mangelfulde oplysninger ved netop
dette emne.
Dobbeltaggressorer
(n=309, 4 %)

Mobbeofre
(n=2540, 32 %)

Mobbere
(n=732, 9 %)

Minusgruppen
(n=4957, 63 %)
Figur 5.1: Mobbetyper

I undersøgelsen er det næsten hver tredje af de unge mellem 1319 år, som angiver, at de på et tidspunkt har oplevet mobning
(32 %). På figur 5.2 er mobbeofrene opdelt på køn og
aldersgrupper.
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100 %
80
60
40

32,3

34,4
26,6

31,4

37,3
30,0

20
0
13-15 årige

16-17 årige
Piger

18-19 årige

Drenge

Figur 5.2: Andel som har oplevet mobning på et tidspunkt i deres liv

Som det kan ses på figuren, er det oftere piger, der har oplevet
mobning og der er færrest mobbeofre i den yngste aldersgruppe,
der også stemmer godt overens med at de har haft færrest år til at
opleve mobning i.
Mobningen kan foregå mange forskellige steder – og flere steder
på én gang. De fleste mobbeofre har oplevet mobning i skolen
(86%), mens kun meget få af dem oplever mobning derhjemme (4
%). Mere end en fjerdedel af mobbeofrene har oplevet mobning
på internettet (26 %), hvoraf de fleste har oplevet det direkte på
Facebook (65 %) eller på Facebooks applikation, Messenger, hvor
man kan skrive privatbeskeder til hinanden (43 %). Mobning på
mobilen er specifikt i forhold til SMS eller opkald, hvilket mere
end hver syvende har oplevet (15 %). Online spil bliver også
nævnt af mange, som et sted hvor de oplever mobning. På Figur
5.3 er de forskellige steder for mobning illustreret.
Som allerede beskrevet i en tidligere publikation øges risikoen for
selvskade signifikant, hvis de unge mobbes på nettet, mobilen
eller derhjemme (Jensen, 2016).
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Figur 5.3: Steder hvor de unge oplever mobning

Da mobning har en skadelig effekt på mobbeofrene, er det vigtigt,
at sætte ind så hurtigt som muligt for at få det stoppet. Der kan
være forskellige måder at håndtere mobning på for at få det
stoppet. I undersøgelsen blev der stillet et spørgsmål med syv
forskellige svarmuligheder for hvordan mobningen kunne være
stoppet. Dette vises i tabel 5.1. I de fleste tilfælde stoppede
mobningen af sig selv (25 %), mens en del unge også selv
formåede at få stoppet mobningen (21 %) eller bad andre om
hjælp til at stoppe det (20 %). I de tre nævnte scenarier er andelen
af selvskadende unge også lavest. I de tilfælde hvor der ikke er
blevet gjort noget for at få stoppet mobningen (10 %), forekommer
der flest selvskadende unge.
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Er mobningen forsøgt stoppet? Andel
Selvskade
(n=2540)
Ja, jeg bad andre om hjælp
20,1 %
23,7 %
Ja, fik selv stoppet det
20,5 %
24,0 %
Ja, men det hjalp ikke
12,1 %
37,5 %
Ja, men bad ikke selv om hjælp
4,6 %
33,6 %
Nej
9,8 %
43,4 %
Det stoppede af sig selv
24,5 %
23,0 %
Ja, på anden vis
8,5 %
26,5 %
Tabel 5.1: Måder at stoppe mobning på

Ud af mobbeofrene (N=2540) er der 35 %, der har oplevet
mobning i over et år, mens 29% har oplevet mobning i under en
måned, og 26 % har oplevet mobning i 1-6 måneder (tabel ikke
vist).
Mobning er en kendt risikofaktor for selvskade, hvilket også
afspejler sig i resultaterne. Af tabel 5.2 fremgår det, at jo længere
tid mobningen har foregået, des større bliver risikoen for
selvskade. Der er således 5,9 gange større risiko for selvskade,
hvis den unge har oplevet mobning i over et år i forhold til unge,
som aldrig har oplevet mobning.
Mobningens varighed (n=7496)
Aldrig oplevet (referencegruppe)
Under 1 måned
1-6 måneder
6-12 måneder
Over et år

Andel
66,1 %
9,8 %
8,9 %
3,5 %
11,7 %

Selvskade
10,0 %
17,4 %
23,5 %
30,1 %
39,4 %

OR
1
1,90
2,77
3,89
5,87

Tabel 5.2: Mobningens varighed

Knap 1 ud af 10 af de unge har mobbet andre på nettet. Lidt under
halvdelen af disse (42 %) har selv oplevet mobning, de såkaldte
dobbeltaggressorer, som vist på den tidligere figur 5.1. Langt
størstedelen af dem der mobber andre er drenge, som det ses på
tabel 5.3.
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Har du selv mobbet andre på nettet? Andel
(n=7917)
Ja
9,3 %
Nej
90,8 %

Drenge Piger
7,0 %
42,7 %

2,3 %
48,1 %

Tabel 5.3: Andel der har mobbet andre på nettet

I spørgeskemaet blev der også spurgt ind til, hvorfor de mobbede
andre. Der kunne svares på flere begrundelser ad gangen, men
den hyppigste begrundelse var ”For sjov” (45 %), eller fordi de
ikke kunne lide personen (42 %). 28 % af de unge svarede også, at
det var på grund af kedsomhed. Mere end hver femte svarede, at
det var fordi den anden havde startet (22 %), eller at det var fordi
vennerne gjorde det (20 %). Det handlede sjældent om at få den
anden til at blive ked af det (9 %). Se tabel 5.4 for yderligere
detaljer.
Årsager til at de unge mobber andre
For sjov
Jeg kunne ikke lide personen
Kedsomhed
Den anden startede
Hævn
Mine venner gjorde det
Andet
For at imponere andre
For at få den anden til at blive ked af det
For ikke selv at blive mobbet
Havde det selv dårligt / var usikker / ked
Gruppepres
Ved ikke

Andel
44,8 %
41,6 %
28,1 %
22,3 %
20,4 %
20,2 %
13,1 %
9,0 %
8,7 %
8,2 %
7,6 %
7,6 %
5,6 %

Tabel 5.4: Årsager til at de unge mobber andre

Flere af de unge, som ikke har mobbet andre, gætter på, at
mobberne gør det på grund af mangel på opmærksomhed (63 %),
dårligt selvværd (61 %) eller på grund af jalousi (56 %). Se tabel
5.5 for yderligere bud.
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Bud på årsager til mobning på nettet (N=7188)
Mangel på opmærksomhed
Mangel på selvværd
Jalousi
At skulle være en del af gruppen
For at imponere andre
Kedsomhed
Usikkerhed
Har det svært hjemme
Gruppepres
Hævn
For at være ondskabsfuld
Ved ikke
Andet

Andel
62,7 %
60,9 %
56,1 %
53,8 %
53,0 %
49,1 %
49,0 %
44,0 %
41,8 %
36,7 %
23,4 %
5,2 %
4,4 %

Tabel 5.5:Bud på årsager til at nogle mobber andre på nettet

Ud af de mobbede (n=2540) svarer 60 %, at de godt ved, hvorfor
de er blevet mobbet. Årsagerne er mange, men nogle af de
fællesnævnere der går igen, er oplistet i tabel 5.6:
Hvorfor blev de mobbet? (N=1515)
- De er anderledes (på bl.a. udseende, personlighed,
holdning, navn mv.)
- De er bedre til noget, end de andre er (dvs. mobbes
grundet misundelse – kaldes f.eks. for ”nørd”/”dengse”)
- De ved, at de ikke selv er så søde ved andre
- De har hjulpet andre, som blev drillet/mobbet
- Det startede med en joke, som gik over stregen
- De er nye i klassen
Tabel 5.6: Bud på årsager til mobning

Svarene lægger sig meget godt op af en undersøgelse fra
Børnerådet (2017). Heri mente mange bl.a., at de var blevet
mobbet på nettet pga. en konflikt med nogen, pga. andres
misundelse på dem, eller at de var anderledes i forhold til de
andre.
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De fleste mobbes ved at modtage grimme beskeder eller blive
kaldt noget grimt. Mange oplever det også ved at blive holdt
udenfor.
Til sidst i spørgeskemaet blev de unge, som havde mobbet andre,
spurgt om de havde tænkt på, at mobning kan ramme andre så
hårdt, at det kan påvirke den mobbede resten af livet. Det er
næsten tre ud af fire mobbere bevidste om.

Har du tænkt på at mobning kan
gøre alvorlig skade på andre?
(n=732)
Ja
Nej

Andel

73,2 %
26,8 %

Tabel 5.7: Effekten af mobning

Der er en anelse flere, der er bevidste om det, hvis de selv har
oplevet mobning, ift. hvis de ikke har oplevet mobning (79 % vs
69 %). Denne viden hindrer tilsyneladende ikke mobning i at
forekomme.

5.1 Opsummering
Omtrent hver tredje elev har oplevet mobning på et tidspunkt i
deres liv. Langt de fleste oplever det i skolen, mens ¼ af
mobbeofrene har oplevet cybermobning. Især mobning på nettet
eller mobilen kan øge risikoen for selvskade, hvilket også er
steder hvor de voksne har svært ved at følge med i, hvad der sker.
I de tilfælde hvor mobningen ikke er forsøgt stoppet, skader flere
unge sig selv end blandt den gruppe unge, der har spurgt om
hjælp til at få mobningen stoppet. Jo længere tid mobningen står
på, des større bliver risikoen for, at de unge benytter sig af
selvskade. Knap halvdelen af mobberne har gjort det for sjov, på
trods af at ¾ er bevidste om, at mobning kan gøre alvorlig skade
på andre.
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Hvor henvender man sig?

Lokalt
Familie og venner
Kolleger
Sundhedsplejerske
Kommunens PPR – Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
Gratis kommunal rådgivning, (jf. Serviceloven, kap. 3, §10-12)
Socialforvaltningen
Praktiserende læge
Lægevagten
Nærmeste hospital
Præst

Nationalt
Livslinien
70 201 201
Startlinien
35 36 26 00
Sct. Nicolai Tjenesten
3312 1400 eller 70 120 110
PsykiatriFondens TelefonRådgivning
39 25 25 25
Børnetelefonen
116 111
Forældretelefonen
35 55 55 57
Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser 70 10 18 18

Forebyggelsescentre
Læs om regionernes forebyggelsescentre samt rådgivning- og
informationsmuligheder på Center for Selvmordsforsknings
hjemmeside: www.selvmordsforskning.dk under menupunktet
Forebyggelse.
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