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Handlingsplanen bør indeholde ni elementer til forebyggelse af 
negativ adfærd og mobning på arbejdspladsen. De ni elementer er: 
 
 
1. En formålserklæring fra topledelsen 
Målet med en formålserklæring er at understrege organisationens forpligtelser og dermed 
legitimiteten af planen. Derfor anbefales det, at der er nul tolerance over for mobning, og at 
mobning er et organisatorisk problem, som arbejdsgiver forpligter sig til at håndtere. Det 
skal tydeliggøres, at alle arbejdstagere har ret til at blive behandlet med respekt og 
værdighed for at tilstræbe et arbejdsmiljø fri for mobning. Alle ansatte skal have mulighed 
for at sætte sig grundigt ind i planen for at opnå forankring blandt medarbejderne, og 
nøglepersoner som fx tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter bør være med til at udvikle 
den. Det forventes, at alle i organisationen opfører sig i henhold til handlingsplanen.  
Videre bør det specificeres, at brud på retningslinjerne vil få disciplinære følger. 
 
2. Definition på mobning 
En definition bør tydeliggøre for de ansatte, hvad organisationen mener, begrebet mobning 
omfatter. Her er et eksempel på en definition fra Arbejdstilsynet i Danmark: 
 
”Der er tale om 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”. 
Det anbefales også, at en definition fokuserer på negative former for adfærd og ikke på 
kendetegn ved mobbere og folk, som udsættes for mobning. 
 
3. Information og oplæring af virksomhedens ansatte 
Information på området skal indeholde: årsager til mobning, hvem kan rammes, og hvilke 
konsekvenser har mobning for individet såvel som organisationen. Der skal også 
informeres om virksomhedens generelle forebyggelsestiltag og håndteringsprocedurer for 
mobning. 
Derudover skal der gives nærmere information om og oplæring i virksomhedens 
handlingsplan mod mobning, og hvordan procedurerne skal anvendes i praksis.  
Oplæringen i forebyggelse og håndtering af mobning kan indgå som en del af uddannelsen 
til arbejdsmiljørepræsentant.  Oplæring af mellemledere er en vigtig investering. 
Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer i arbejdsmiljøudvalg, tillidsvalgte og 
andre med ansvar i mobningssager bør få oplæring i, hvordan man kan holde øje med og 
håndtere mobning og personalekonflikter.  
 
4. Lovgivning og aftaler 
Der bør henvises til Arbejdsmiljølovgivningen i forhold til mobning, så arbejdstagerne 
forstår alvoren i de handlinger, som kan føre til eller opfattes som mobning. I den danske 
bekendtgørelse om arbejdsmiljø § 9 a. står der fx: 
 
”Ved arbejdets udførelse skal det sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller 
psykisk helbredsforringelse som følge af mobning, herunder seksuel chikane”.  
 
5. Disciplinære sanktioner 
Handlingsplanen bør også indeholde hvilke sanktioner og tiltag, som iværksættes, hvis der 
foregår mobning på arbejdspladsen. Det kan eksempelvis være advarsler, forflyttelse, 
fratagelse af lederansvar, degradering, at miste muligheden for forfremmelse og i værste 
fald afskedigelse. Ved alvorlige tilfælde kan også anmeldelse og retslig forfølgelse blive 
aktuelt. 
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6. Klagemuligheder og håndtering 
Det bør tydeligt fremgå, hvordan og hvor en eventuel klage skal afleveres. Der bør skelnes 
mellem uformelle og formelle klageprocedurer i mobningssager. Ved uformelle klager kan 
arbejdsmiljørepræsentanter være nyttige. Når det gælder formelle klager, bør det stå 
tydeligt i handlingsplanen, hvem i organisationen den skal sendes til, og hvordan en sådan 
klage skal håndteres. 
For at undersøge hvorvidt en klage har rod i virkeligheden, anbefales det at gennemføre 
en ”faktaundersøgelse”. En sådan kan foregå gennem interview med de involverede 
parter og eventuelle vidner. Men man skal passe på ikke at grave for dybt, da dette kan 
komme til at virke mod hensigten. Endvidere er det vigtigt, at der bliver taget vare på 
offerets såvel som den anklagede mobbers integritet.  
Se mere om gode råd til en samtale med en person, som oplever sig mobbet eller som 
beskyldes for at mobbe på www.forebygmobning.dk   

 
7. Rådgivning og støtte til de involverede 
En handlingsplan mod mobning bør gøre det klart, at de involverede parter har ret til støtte 
og vejledning undervejs, og det anbefales, at retningslinjerne for dette konkretiseres og 
specificeres. 
 
8. Rehabilitering og opfølgning 
I nogle tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at tilbyde den mobbede samtaler eller terapi 
med en læge eller psykolog. I andre tilfælde kan offeret være så traumatiseret, at 
vedkommende ønsker at fratræde sin stilling. I disse tilfælde vil målet med rehabiliteringen 
først og fremmest være at opbygge selvfølelsen hos offeret og gøre det mulig for 
ham/hende at komme tilbage på arbejdsmarkedet. I nogle tilfælde kan rehabilitering af den 
anklagede mobber være nødvendig, særligt i de tilfælde hvor mobning ikke var hensigten. 
Hvis mobningen i virkeligheden er en mellemmenneskelig konfliktsituation, kan 
arbejdsmiljømægling være et alternativ.  
 
9. Evaluering og revidering af handlingsplanen 
Det anbefales, at handlingsplanen jævnligt (en årlig gennemgang) evalueres og revideres, 
og at procedurerne beskrives i handlingsplanen. Dette er vigtigt med tanke på at 
undersøge planens effektivitet samt at forbedre planen og tilpasse den til samfunds-
mæssige og eventuelle organisatoriske forandringer. Derudover er signaleffekten vigtig for 
hele organisationen. 

http://www.forebygmobning.dk/

