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Mobning og chikane på 
arbejdspladsen 
 
Forord 
Det er arbejdsgiveren, dvs. Frederikssund Kommune, der har det 
overordnede og formelle ansvar for at sikre sundheden og trivslen på 
arbejdspladsen og dermed også ansvaret for at forebygge og håndtere 
mobning og chikane. 
 
Denne retningslinje er udarbejdet af Frederikssund Kommunes Hoved MED-
udvalg i 2011 og handler om, hvordan vi kan forebygge mobning og chikane 
blandt personalet og dermed understøtte og fremme trivslen på 
arbejdspladsen.  
 
Retningslinjen er helt overordnet i sin form og indhold og det er 
efterfølgende det lokale arbejde med trivsel og forebyggelse af mobning og 
chikane, der er afgørende for at retningslinjen får liv i organisationen. Derfor 
skal alle arbejdspladsers MED-udvalg eller Formelle Personalemøder tage 
retningslinjen op til drøftelse med henblik på en lokal drøftelse og dialog om 
håndtering af mobning og chikane. 
 

Definition  
Frederikssund Kommune tilslutter sig Arbejdstilsynets definition af mobning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ifølge vejledningen fra KTO og KL er der i forståelsen af begreberne 
mobning og chikane et helt fundamentalt element: 

”Ofrets oplevelse af handlingen er afgørende. En handling kan 
derfor godt være mobning eller chikane, selvom, den, der krænker, 
ikke har haft et bevidst ønske om at krænke” 
 
Et andet element er, at begrebet chikane dækker andet og mere end 
seksuel chikane. Der kan f.eks. også være tale om chikane i forhold til en 
persons køn, alder, etniske baggrund eller religiøse overbevisning. 

”Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere 
tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre 
personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som 
sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til 
mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare 
sig effektivt imod dem.” 
 



 

 
Vi accepterer ikke mobning og chikane 
Det er helt uacceptabelt, at medarbejdere oplever at blive mobbet eller 
chikaneret og det at forebygge og undgå at sådanne situationer opstår, er et 
helt centralt fundament for et godt arbejdsmiljø på Frederikssund 
Kommunes arbejdspladser. 
 
At fremme trivsel og at forebygge mobning og chikane hænger sammen. 
Begge indsatser øger arbejdspladsens evne til at løse sin kerneopgave 
effektivt og fremmer vores indsats for at udvikle endnu mere attraktive 
arbejdspladser med lavt sygefravær og evne til at rekruttere og fastholde 
personale, der trives. 
 
I den Europæiske Rammeaftale om mobning og vold på arbejdspladsen fra 
2007, fremgår følgende: 
 

”Gensidig respekt blandt kolleger på alle niveauer på 
arbejdspladsen er et af de vigtigste kendetegn ved en succesfuld 
organisation. Derfor er mobning på arbejdspladsen uacceptabelt.” 
 

Ansvar 
Muligheden for at handle, dvs. muligheden for at bidrage til forebyggelsen 
og håndteringen af mobning og chikane i det daglige arbejde ligger hos den 
enkelte, hos gruppen af medarbejdere og hos ledelsen. Alle på 
arbejdspladsen skal være med til at forebygge og håndtere mobning og 
chikane. Det gælder både den enkelte medarbejder, teamet eller afdelingen, 
ledere og MED-udvalg. 
 

Hvordan kan du 
bidrage? 

Hvordan kan I 
sammen 
bidrage? 

Hvordan kan 
ledelsen 
bidrage? 

• Tal ikke bag ryggen 
på dine kolleger eller 
leder 

• Stop rygter og 
sladder 

• Sig fra overfor 
mobning 

• Lær at løse konflikter 
på en konstruktiv 
måde 

• Vær med til 
initiativer, der 
fremmer trivsel 

 
Som vidne til mobning: 
• Lyt til den kollega der 

føler sig mobbet 
• Gå til din leder og 

• Vær med til 
initiativer, der 
fremmer trivsel 

• Hvis mobning 
opstår, så tag 
problemet op med 
ledelsen 

• Stop sladder og 
bagtalelse 

• Sig klart fra overfor 
mobning 

• Hjælp hinanden med 
at løse konflikter 
konstruktivt 

 
 

• Tag ansvar for, at 
der er en tydelig 
ansvars- og 
opgavefordeling 

• Sørg for klar og 
tydelig 
kommunikation 

• Løs konflikter på en 
konstruktiv måde 

• Støt medarbejderne i 
en konstruktiv 
konflikthåndtering 

• Sig tydeligt fra 
overfor mobning, 
både generelt og 
konkret 

• Tag henvendelser om 
mobning alvorligt 
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evt. din tillids- eller 
arbejdsmiljø-
repræsentant 

 
Hvis du føler dig 
mobbet: 
• Fortæl det til din 

leder 
• Gå evt. til din tillids- 

eller arbejdsmiljø-
repræsentant 

• Søg evt. rådgivning i 
Personaleafdelingen 

• Tag initiativ til en 
grundig undersøgelse 
af den konkrete sag  

• Drøft sagen i 
arbejdsmiljøgruppen 

• Hent evt. hjælp fra 
ledelsessystemet eller 
Personaleafdelingen 

 

Opgaven i MED-systemet 
I de lokale MED-udvalg og på Formelle personalemøder er opgaven at tage 
denne retningslinje op til drøftelse både i udvalgene, i 
arbejdsmiljøgrupperne, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, samt med alle 
medarbejderne.  
 
Formålet med drøftelserne er følgende: 

• At alle er informeret om holdningen til mobning og chikane i 
Frederikssund Kommune 

• At sikre, at der er en fælles forståelse af, hvad mobning og chikane 
er 

• At sætte fokus på, hvordan man kan skærpe opmærksomheden i 
dagligdagen blandt medarbejdere og ledere 

• At sætte fokus på, hvordan man kan sikre løbende dialog, bl.a. på 
MUS samtaler og personalemøder 

• At få klarlagt, hvordan man skal forholde sig i tilfælde af mobning 
og chikane 

• At medarbejderne er informeret om, hvordan arbejdsmiljøgruppen 
og ledelsen vil håndtere et evt. tilfælde af mobning og chikane 
 

Mere viden om mobning og chikane 
www.stopmobning.dk 
 
www.arbejdsmiljoviden.dk 
 
www.arbejdsmiljoforskning.dk 
 
www.godarbejdslyst.dk 
 
www.bedrearbejde.dk 
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http://www.stopmobning.dk/
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/
http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/
http://www.godarbejdslyst.dk/
http://www.bedrearbejde.dk/

	Mobning og chikane på arbejdspladsen
	Forord
	Definition
	”Ofrets oplevelse af handlingen er afgørende. En handling kan derfor godt være mobning eller chikane, selvom, den, der krænker, ikke har haft et bevidst ønske om at krænke”
	Vi accepterer ikke mobning og chikane
	”Gensidig respekt blandt kolleger på alle niveauer på arbejdspladsen er et af de vigtigste kendetegn ved en succesfuld organisation. Derfor er mobning på arbejdspladsen uacceptabelt.”
	Ansvar
	Opgaven i MED-systemet
	Mere viden om mobning og chikane

	Hvordan kan ledelsen bidrage?
	Hvordan kan I sammen bidrage?
	Hvordan kan du bidrage?

