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Gode råd 
 Definition: Mobning er kendetegnet ved, at en person gentagne gange oplever sig udsat for krænkende 

adfærd, som vedkommende ikke kan forsvare sig imod.  Det behøver altså ikke at have været hensigten at 

mobbe vedkommende, for at der kan være tale om mobning. 

 Udarbejd og indfør en mobningspolitik. Den har to væsentlige dele: En hensigtserklæring, der slår fast, at 

mobning ikke accepteres samt procedurer for håndtering af sager med mobning. Et sådant arbejde i gang-

sættes ofte i Arbejdsmiljøorganisationen eller Samarbejdsudvalget.  

 Sæt fokus på problemet ved at synliggøre virksomhedens holdning og udbred viden om mobning. Der er 

mange uhensigtsmæssige myter og forestillinger om, hvad mobning er. 

 Fjern risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Mobning udspringer ofte af problemer med det psykiske 

arbejdsmiljø.  

 Sæt fokus på at skabe en samarbejdskultur, hvor den anerkendende dialog er i højsædet.  

 Prioritér arbejdet med konflikthåndtering – konflikterne skal stoppes, inden de evt. udvikler sig til mobning. 

 Sørg for at uddanne de ledere og medarbejdere, som skal være rollemodeller for god kommunikation i 

virksomheden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante links 
 Arbejdstilsynet vejledning om mobning D.4.2, 2002  

 Arbejdstilsynets kampagne mod mobning  

 Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger herunder mobning og seksuel chikane At-vejledning 

4.3.1 - 26. februar 2019 

 BFA – Krænkende handlinger af seksuel karakter, marts 2019 

Fakta om mobning 

 

Krav 
 

 Arbejdsgiveren har det overordnede ansvar for, 

at det psykiske arbejdsmiljø ikke har negative 

konsekvenser for helbredet.  

 Det er veldokumenteret, at mobning kan have 

meget negative konsekvenser for ofrenes 

helbred. Disse konsekvenser kan være 

uoprettelige. 

 

Arbejdstilsynets regler og praksis 
Forekomsten af mobning på virksomheden er noget, som Arbejds-

tilsynet spørger direkte ind til under deres tilsynsbesøg. De anser det 

som en væsentlig indikator for kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø. 

 

Konstaterer Arbejdstilsynet en høj forekomst af mobning, vil det ofte 

medføre enten et påbud eller et rådgiverpåbud. 

 

I den anledning kører Arbejdstilsynet en kampagne for at forebygge 

mobning på arbejdspladsen. Som led i denne kampagne er der bl.a. 

oprettet en anonym hotline og desuden er det gjort nemmere at klage 

direkte til Arbejdstilsynet, hvis man føler sig mobbet. Der er linket til 

kampagnen nedenfor. 

   

 

Yderligere tiltag 
 Sæt fokus på rekruttering 

og introduktion – det er her 

samarbejdskulturen over-

leveres. 

 Involvér så mange i det 

forebyggende arbejde som 

muligt – så bliver det ved- 

kommende. 

 Tal om tonen – synes alle, 

at det er lige sjovt? 

 

https://amid.dk/media/1789/mobning-seksuel-chikane.pdf
https://amid.dk/viden-og-forebyggelse/psykisk-arbejdsmiljoe/mobning/
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
https://amid.dk/regler/at-vejledninger/kraenkende-handlinger-4-3-1/
https://www.arbejdsmiljoweb.dk/trivsel/vold_og_trusler/kraenkende-handlinger-af-seksuel-karakter

