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Handlingsplan mod krænkende handlinger på Institut for Tværkulturelle 

og Regionale Studier  

1. Formålserklæring   

Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane accepteres ikke på Institut for Tværkulturelle og 

Regionale Studier (ToRS).  

Formålet med denne handlingsplan er at forebygge krænkende handlinger på vores institut. Hvis der alligevel 

opstår tilfælde af krænkende handlinger, beskriver handlingsplanen desuden, hvem man skal henvende sig til.   

Handlingsplanen er udformet, så den er i overensstemmelse med den personalepolitiske retningslinje for 

forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane.   

2. Ledelsens ansvar og opgaver  
  
Ledelsen (institutleder, viceinstitutleder for forskning, viceinstitutleder for uddannelse og administrationschef) 

forpligter sig til, i samspil med medarbejdere og studerende, at fremme en kultur, der ikke blot ansporer til åben 

og kritisk akademisk diskussion, men også bygger på inklusion og respekt. Ledelsen sikrer, at instituttet drøfter, 

hvordan vi bedst forebygger og håndterer krænkende handlinger i forbindelse med den årlige 

arbejdsmiljødrøftelse.   

Ledelsen tager alle henvendelser alvorligt og håndterer alle henvendelser hurtigst muligt. Ledelsen har pligt til at 

gribe ind, hvis den bliver bekendt med, at der forekommer krænkende adfærd.  

Ledelsen forventer, at alle medarbejdere sætter sig grundigt ind i handlingsplanen og medvirker aktivt til, at den 

følges.  

Ledelsen vil i samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter medvirke til, at handlingsplanens gøres 

kendt og følges på instituttet. Samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget har begge opgaver i relation til det psykiske 

arbejdsmiljø og vil derfor jævnligt, mindst én gang om året, drøfte, om handlingsplanen fungerer efter hensigten.   

3. Definition på mobning og chikane  

I KU’s personalepolitiske "Retningslinjer for håndtering af krænkende adfærd som mobning og seksuel chikane” 

er givet følgende definition på krænkende adfærd:  

Københavns Universitet tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets definition af krænkende handlinger. Det gælder 

således, at det i forbindelse med arbejdets udførelse skal sikres, at arbejdet ikke medfører risiko for fysisk eller 

psykisk helbredsforringelse som følge af krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Om de 

krænkende handlinger indebærer en risiko for fysisk eller psykisk helbredsforringelse, afhænger af grovheden, 

varighed og hyppighed af handlingerne.   

Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer 

for adfærd, som af disse opfattes som nedværdigende. Dette indebærer, at der kan være situationer, hvor en 

person har følt sig krænket, men hvor ledelsen vil konstatere, at der ikke er tale om en krænkende handling.   

Krænkende handlinger er en samlet betegnelse for mobning, seksuel chikane og andre måder, som krænkelser 

kan forekomme på. 1  

  
                                                      
1 AT-vejledning 4.3.1 Krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane. Februar 2019.  
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Krænkende handlinger i form af mobning kan f.eks. være sårende bemærkninger, bagtalelse, usaglig fratagelse 

af ansvar og arbejdsopgaver eller usaglig nedvurdering af medarbejderes og studerendes arbejdsindsats eller 

kompetencer.   

Det kan endvidere være seksuel chikane i form af eksempelvis uønskede berøringer, uønskede opfordringer til 

seksuelt samkvem, sjofle vittigheder og kommentarer.   

Nedværdigelse på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, 

handicap eller national, social eller etnisk oprindelse kan også være krænkende.   

Eksemplerne er ikke udtømmende.2    

4. Hvor henvender du dig?  

Du kan henvende dig til en af følgende personer (rækkefølgen er ikke prioriteret):  

Funktion  Navn  Telefon  E-mail  

Institutleder  Annika Hvithamar  21 32 82 85  hvithamar@hum.ku.dk  

Viceinstitutleder for forskning  Trine Brox  27 57 44 24  trinebrox@hum.ku.dk   

Viceinstitutleder for uddannelse  

/ Studieleder  

Jesper Nielsen  35 32 73 44  jnielsen@hum.ku.dk  

Administrationschef  Tim Møller Jørgensen  24 62 33 72  tim_m_j@hum.ku.dk  

TR for VIP personale  Brian Arly Jacobsen  51 30 24 81  brianj@hum.ku.dk  

TR for AC TAP  Alexander S. Memedi  35 32 38 58  tvx706@hum.ku.dk   

TR for AC TAP  Matlhe Grindsted Ulrik    malthe@hum.ku.dk   

TR for HK  Jette Bang  51 68 04 73  jeba@hum.ku.dk   

ToRS arbejdsmiljøgruppe  Frank Sejersen  40 18 61 67  sejersen@hum.ku.dk   

ToRS arbejdsmiljøgruppe  June Dahy  51 30 01 18  june@hum.ku.dk  

ToRS arbejdsmiljøgruppe  Peter H. Christiansen  35 32 43 56  pechri@hum.ku.dk  

  

Vær opmærksom på, at lederen kan have handlepligt i sager om krænkende handlinger og ikke kan garantere 

dig anonymitet. Lederen er opmærksom på, at der kan være flere parter i sagen, der alle har krav på at blive 

behandlet med omtanke og respekt.  

Hvis du henvender dig til en tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant kan det ske i fortrolighed.   

Du kan desuden henvende dig anonymt til universitetets ordning for psykologisk rådgivning.  

De faglige forbund tilbyder rådgivning og støtte til deres medlemmer i sager om mobning og seksuel chikane. 

Medarbejdere, der føler sig udsat for mobning eller anden chikane, kan derfor tage kontakt til deres respektive 

forbund. Det kan ske enten gennem den lokale tillidsrepræsentant eller ved direkte kontakt til forbundet.  

                                                      
2 Seksuel chikane, forskelsbehandling mv. er også reguleret af dansk og international lovgivning, f.eks. i Straffeloven, 
Arbejdsmiljøloven, Ligebehandlingsloven, Forskelsbehandlingsloven, Lov om etnisk ligebehandling og ILO-konvention nr. 
111 om diskrimination med hensyn til beskæftigelse og erhverv.   
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5. Information og oplæring af instituttets medarbejdere

Handlingsplanen er tilgængelig for alle medarbejdere på instituttets hjemmeside: 

https://tors.ku.dk/ominstituttet/udvalg/su/  

Instituttet tager mindst en gang om året emnet krænkende handlinger op på et personalemøde/temamøde for 

alle medarbejdere, hvor der orienteres om handlingsplanen, og hvor medarbejderne har mulighed for at komme 

med kommentarer og input til planens indhold. Nyansatte medarbejdere orienteres af tillidsrepræsentant om 

handlingsplanen som et led i deres introduktionsforløb.  

Ledelsen vil i samarbejde med samarbejds- og arbejdsmiljøudvalget sørge for, at kontaktpersonerne har de 

rette kompetencer til at varetage denne funktion, eller om de eventuelt har behov for kompetenceudvikling.  

6. Evaluering og revision af handlingsplanen

Planen evalueres mindst en gang om året.  

Ved evalueringen skal der lægges vægt på følgende emner: 

• Fungerer planen efter hensigten, eller er der behov for justeringer?

• Forebygger vi i tilstrækkeligt omfang?

• Er der sket organisatoriske ændringer, som gør, at handlingsplanen skal revideres?

• Er der behov for at gøre mere for at synliggøre planen over for medarbejderne?

• Er der behov for eller ideer til at gøre mere for at sikre, at planen følges?

• Er der behov for f.eks. kompetenceudvikling af medarbejdere, ledere, tillids- og

arbejdsmiljørepræsentanter?

7. Ikrafttrædelse

Planen træder i kraft den 1. januar 2021 (rettet version 28. september 2022)

Annika Hvithamar  

Formand i SU   

Brian Jacobsen  

Næstformand i SU  

Frank Sejersen

Arbejdsmiljørepræsentant 
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