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INSTITUT FOR SPROG OG KOMMUNIKATION 

 

Antimobningspolitik1 

På Institut og Sprog og Kommunikation er det et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere at 

arbejdspladsen karakteriseres af et godt psykisk arbejdsmiljø hvor hver enkelt trives, og opgaverne 

bliver løst i tillidsfuldt, konstruktivt og ligeværdigt samarbejde med kolleger og ledelse. Det forudsætter 

en anerkendende arbejdsplads der viser respekt for alles faglighed og vilje til at hjælpe hinanden. 

Mobning og anden krænkende adfærd accepteres ikke. 

Målet er en institutkultur med klare, fælles normer og værdier for kollegial adfærd præget af en 

professionel holdning, jf. instituttets værdier, vision og mål: 

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/isk/ledelse_administration/organisationen 

Det er ledelsens og medarbejdernes ansvar at sikre denne kultur på arbejdspladsen ved på den ene side 

at fremme et miljø præget af åbenhed, respekt for forskellighed og gensidig tillid til hinandens motiver, 

hensigter og holdninger, og ved på den anden side at imødegå enhver forudindtaget klikedannelse 

præget af mistro og ethvert tiltag til arbejdsrelaterede eller personrettede handlinger som, hvis de 

foregår hyppigt eller over længere tid, kan give anledning til mistrivsel, fx sårende bemærkninger, 

vedvarende, personrettet kritik, nedvurdering af arbejdsindsats eller kompetencer, sladder, 

rygtedannelse, bagtalelse, latterliggørelse, ydmygelse, hån, grov spøg, verbale overfald, fysiske overgreb 

eller trusler, bevidst tilbageholdelse af nødvendig information, udelukkelse fra det sociale og faglige 

fællesskab. 

Det er således ledelsens og medarbejdernes opdrag at udvise imødekommenhed i en loyal og ærlig 

omgang med alle og at have mod til på en saglig måde at sige hvad man oplever ift. en persons eller en 

gruppes adfærd, også selv om det kan være ubehageligt. Udgangspunktet for antimobningspolitikken er 

den enkeltes oplevelse af de handlinger som vedkommende udsættes for eller er vidne til. 

Videnskabelig forskning forudsætter (mulighed for) faglig kritik, hvorfor det er afgørende vigtigt at 

kunne udøve faglig kritik på en ordentlig måde, men også at kunne modtage faglig kritik uden at opfatte 

den som rettet mod personen. 

                                                           
1 Udarbejdet med inspiration fra Eva Gemzøe Mikkelsen og Annie Høgh: Forebyggelse af mobning på arbejdspladsen – en håndbog.. 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København 2010. 

http://www.sdu.dk/om_sdu/institutter_centre/isk/ledelse_administration/organisationen
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Enhver der oplever at være udsat for eller vidne til mobning eller anden chikane, ligesom enhver der 

føler sig uberettiget udpeget som mobber eller krænker, bør med det samme konfrontere problemet ift. 

rette vedkommende og sige fra, gerne i andres påhør. Hvis det ikke er muligt eller ikke hjælper, bør der 

rettes henvendelse til instituttets ledelse, arbejdsmiljørepræsentant eller tillidsrepræsentanter. 

Det er ledelsens pligt at gribe ind hvis den bliver bekendt – enten direkte eller indirekte – med konkret 

oplevede tilfælde af krænkende adfærd. Enhver – formel såvel som uformel – henvendelse vil blive 

taget alvorlig og behandlet med behørig diskretion og efter aftale med den krænkede. Sagen vil blive 

grundigt undersøgt med fortrolige samtaler med de involverede parter og eventuelle vidner for at få 

afdækket situationen: Hvad er problemet? Hvad ligger bag? Hvem er involveret? Hvordan er problemet 

blevet håndteret? Hvordan komme videre? Sigtet er løsningsforsøg, om nødvendigt i form af en 

omplacering af en af parterne. I tilfælde af påvist konkret mobning eller anden uønsket adfærd vil 

krænkeren få en tjenstlig påtale, som sammenfattes i et notat og vedlægges den pågældendes 

sagsmappe. Lederen evaluerer forløbet i tiden derefter med regelmæssigt opfølgende individuelle 

samtaler med de involverede. 

Ved fortsat mobning eller anden chikane kan en direkte advarsel eller i grove tilfælde indstilling til 

afskedigelse, eventuelt anmeldelse og retslig forfølgelse, blive konsekvensen. 

Den krænkede og – i tilfælde af uberettiget anklage – den anklagede vil blive tilbudt professionel 

rådgivning. 

Henvendelser om mobning eller anden uønsket adfærd kan ske til: 

Institutleder Steffen Nordahl Lund 
Tlf. nr.: 6550 3307 
Email: snl@sdu.dk 

Arbejdsmiljørepræsentant Stine Grøndal Skovlund 
Tlf. nr.: 6550 3105 
Email: stineg@sdu.dk 

Tillidsrepræsentant Jørgen Chr. Bang 
Tlf. nr.: 6550 3155 
Email: bang@sdu.dk 

Tillidssuppleant Gitte Rasmussen 
Tlf. nr.: 6550 3116 
Email: gitter@sdu.dk 
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Mobning kan finde sted mellem a) enheder/grupper, b) medarbejdere indbyrdes og c) medarbejdere og 

ledelse og tage form af konfliktmobning, hvor en uløst konflikt er eskaleret, eller rovmobning, hvor en 

person uforvarende bliver offer for nedgørende, magtdemonstrerende eller selvhævdende handlinger 

fra en person eller en gruppe. 

Instituttets holdning til mobning og anden chikane stemmer overens med SDU’s Personalepolitiske 

retningslinjer (kap. 2.19.3): ”SDU tolererer ikke krænkende adfærd, eksempelvis mobning, uønsket 

seksuel opmærksomhed, vold eller trusler om vold, på arbejdspladsen”, og følger Arbejdsmiljøtilsynets 

definition på mobning: ”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.” 

I Arbejdstilsynets bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø § 9a står: ”Ved arbejdets udførelse skal det 

sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse som følge af 

mobning, herunder seksuel chikane.” Som løbende opfølgning på denne sikring omfatter SDU’s 

arbejdspladsvurdering spørgsmål om mobning og uønsket adfærd, og oplevelsen af det psykiske 

arbejdsmiljø indgår som fast punkt i de årlige medarbejderudviklingssamtaler. 

Alle medarbejdere bør være bekendt med antimobningspolitikken, som løbende vil blive evalueret og 

indgå i instituttets velkomstpakke til nye medarbejdere. Vi er hinandens arbejdsmiljø, og alle bør vi være 

opmærksomme på hinandens trivsel og tale ordentligt til og med hinanden. 


