
Retningslinje for forebyggelse og håndtering af mobning  

 

Formål  

 

Som en attraktiv arbejdsplads arbejder Aabenraa Kommune blandt andet med en 

værdi om det enkelte menneskes ret til en respektfuld behandling. Som følge heraf er 

mobning på arbejdspladsen uacceptabel, og formålet med denne retningslinje er at 

forebygge mobning samt tydeliggøre, hvordan du som medarbejder og leder skal 

handle i tilfælde af at opleve eller være vidne til mobning. Det har stor betydning, at 

arbejdsforhold og samarbejdsklima for alle ansatte har en sådan karakter, at 

medarbejderne trives og er trygge. Arbejdsglæde og respekt bidrager samtidig til at  

tiltrække og fastholde et motiveret og kompetent personale.  

 

Hvad er mobning?  

 

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere 

tid udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som opfattes 

som sårende eller nedværdigende. Enkeltstående tilfælde eller drillerier, der af begge 

parter bliver opfattet som godsindede, er ikke mobning. Det er svært at fastlægge en 

standard for, hvilke handlinger der er acceptable, og hvilke der ikke er. Hvad der er 

almindelig kollegial adfærd på én arbejdsplads, kan blive opfattet som mobning på en 

anden. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes opfattelse 

af de handlinger, som vedkommende udsættes for.  

 

Eksempler på mobning  

 

 Sårende bemærkninger.  

 Seksuel chikane.  

 Ubehagelige drillerier.  

 Skældud og latterliggørelse.  

 Fysiske overgreb eller trusler herom.  

 Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab.  

 Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver.  

 Nedvurdering af job, arbejdsindsats eller kompetence.  

 Nedvurdering på grund af alder eller køn.  

 Udnyttelse i jobbet, for eksempel til private ærinder.  

 Tilbageholdelse af nødvendige oplysninger.  

 

Ledelsens ret til at påtale fejl og mangler ved arbejdet er ikke mobning.  

Mobning kan forekomme kolleger imellem, fra medarbejder til leder eller fra leder til 

medarbejder.  

Mobning behøver ikke at have bevidst "onde" hensigter.  

 



Hvad kan være årsag til mobning?  

 

Der kan være mange årsager til mobning. Der kan for eksempel være tale om:  

 

 Uløste konflikter.  

 Ulige fordeling af arbejdet.  

 Klikedannelse.  

 Mangelfuld information og kommunikation fra ledelse og kolleger.  

 Forskelsbehandling fra ledelse og kolleger.  

 Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.  

 Arbejdspladsens håndtering af omorganisering af arbejdet, for eksempel 

fusioner, nedlæggelse af afdelinger, ny teknologi, ændrede funktioner og roller.  

 "Syndebukke".  

 

De personer, der er involveret i mobning, vil ofte opleve årsagerne til mobning 

forskelligt. Det afhænger af, om de oplever sig mobbet, bliver anklaget for at mobbe 

eller er vidner til mobningen. Derfor er det vigtigt at høre alle parters udsagn.  

 

Hvad gør du, hvis du føler dig mobbet?  

 

Hvis du føler dig mobbet på din arbejdsplads, kan du opleve dig magtesløs og uden 

kontrol over situationen. Der er imidlertid ting, du selv kan gøre:  

 

 Stol på, hvad du selv oplever og mærker. Vær opmærksom på, hvad der sker 

med dig fysisk og psykisk. Bliver du i tvivl, om det virkelig kan være rigtigt, så 

skriv dine oplevelser ned.  

 Tal med mennesker, du stoler på. Lad flere være med til at bedømme 

situationen – dit eget perspektiv kan være påvirket.  

 Reager hurtigt, når du oplever mobning. Sig fra over for adfærden – gerne når 

der er kolleger til stede. Det kræver mod og styrke, og du skal ikke vente, til 

det for alvor er gået ud over dit helbred og humør.  

 Forsøg i første omgang selv at sige fra over for mobningen. Hvis det ikke er 

muligt eller hvis det ikke hjælper, skal du søge hjælp hos nærmeste leder, 

tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant, en god kollega.  

 

Hvad gør du, hvis der er mobning på din arbejdsplads?  

 

Hvis du oplever mobning, rygtedannelser eller lignende på arbejdspladsen, skal du 

blande dig og sige fra. Mobning forebygges bedst ved, at der bliver talt åbent om 

konflikterne og sagt fra.  

 

 Sig din mening. Det skaber tryghed, at kollegerne ved, hvor de har dig.  

 Vær åben. Det er ikke altid det, du tror, der er det rigtige.  



 Vær nysgerrig, spørg og undersøg – det skaber dialog.  

 Brug "Jeg mener, jeg har set osv." Undgå generaliseringer og rygtespredning 

som: "Der er nogen, der mener….."  

 Kom med konkrete eksempler på det, du oplever. Det giver forståelse.  

 Undgå "gode råd". Spørg hellere til, hvordan du kan støtte og hjælpe.  

 I dit daglige arbejde er du vant til at observere andre menneskers reaktioner. 

Brug også din viden, når det gælder kolleger eller medarbejdere.  

 Brug humor – det løfter stemningen og skaber arbejdsglæde, men vær sikker 

på, at alle synes, det er sjovt.  

 Grib ind og inddrag enten nærmeste leder, tillidsrepræsentanten eller 

arbejdsmiljørepræsentanten.  

 

Ikke at gøre noget, er det samme som at acceptere, at mobningen foregår.  

 

Hvad gør du, hvis du oplever fastlåste eller uløste konflikter?  

 

Langt de fleste tilfælde af mobning på arbejdspladser skyldes uløste, fastlåste 

konflikter. Oplever du at stå i en konflikt, så arbejd på at holde fokus på sagen i 

konflikten, så den ikke bliver personlig. Forsøg med konfliktnedtrappende 

kommunikation:  

 

 Fokus på sagen, nutiden og fremtiden  

 Jeg-sprog (hold dig på egen banehalvdel)  

 Vær nysgerrig – hvad handler det om?  

 Udtryk ønske  

 Vær konkret og ikke generaliserende  

 Erkend egne fejl  

 Tal rolig  

 

Hvis dette ikke virker, så søg hjælp til konfliktløsning hos nærmeste leder.  

Er du vidne til eller har viden om en fastlåst, uløst konflikt så henvend dig til 

nærmeste leder, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentant. Konflikter løser 

ikke sig selv – i værste fald kan begge parter i sidste ende opleve sig mobbet af den 

anden i takt med, at de bevæger sig op ad konflikttrappen. 

  

Hvad gør lederen, hvis vedkommende har kendskab til, at en medarbejder er 

offer for mobning?  

 

 Lederen har pligt til at undersøge situationen og eventuelt gribe ind, hvis 

han/hun får informationer - enten direkte eller indirekte – om mobning på 

arbejdspladsen. Lederen skal tage godt imod klager, lytte, forstå, og 

anerkende.  



 Da sager omkring mobning eller fastlåste konflikter ofte ikke er entydige, kan 

man forvente, at lederen tager en individuel snak med de involverede parter for 

på den baggrund at få den bedst mulige beskrivelse af, hvad der faktisk er 

sket, samt hvad de enkelte parter oplever.  

 Herefter vil ledelsen hjælpe parterne med mægling samt understøtte, at der 

udarbejdes aftaler om det fremtidige samarbejde, så ingen oplever sig mobbet. 

Der følges jævnligt op på disse samarbejdsaftaler fra ledelsens side.  

 Lederen skal træffe de nødvendige foranstaltninger, så mobningen ophører.  

 

 

Hjælp til involverede parter  

I tilfælde af at opleve sig mobbet, blive anklaget for mobning eller fastlåste konflikter 

er der mulighed for individuel psykologhjælp via Trivselsordningen i kommunen. 

 

Sanktioner for uacceptabel adfærd, herunder mobning 

Uacceptabel adfærd mellem kolleger eller mellem medarbejder og leder håndteres ud 

fra de personalepolitiske retningslinjer. Uacceptabel adfærd kan medføre 

ansættelsesmæssige konsekvenser som fx mundtlige eller skriftlige advarsler og i 

yderste konsekvens afskedigelse.  

Samarbejde og medbestemmelse er én af Aabenraa Kommunes personalepolitiske 

værdier. Forventningen er at alle respekterer hinanden som samarbejdspartnere, hvor 

samarbejdet foregår i en god tone. Dette er forebyggende i forhold til at en konflikt 

skifter fokus fra faglig til personlig. 

 

Kontakt til Personaleafdelingen 

Personaleafdelingen kan kontaktes, hvis der er brug for råd, vejledning eller sparring.  

 

 

      Januar 2020 

 

 

 

https://medarbejderportalen.aabenraa.dk/media/13589/vejledningretningslinje-samtaler.pdf

