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Offentlige organisationer skal tjene borgeren, som kan være barnet, eleven 
eller forælderen. Dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser er offentlige 
organisationer, som løser en bestemt opgave og har et bestemt formål i 
samfundet. Relationer, nærhed og kompetent viden er nogle af de vigtigste 
ingredienser i offentlige organisationers tjenesteydelser. Når vi kigger på 
organisationers formelle fællestræk, får vi mulighed for at bliver klogere på 
medarbejderes måder at arbejde på i organisationer, og hvordan strukturen i 
organisationen påvirker og former medarbejderes måder at arbejde på. Alt 
dette har betydning for forebyggelse og håndtering af mobning. I denne tekst 
kan I få mere viden om de formelle elementer, en struktur består af.
Teksten bidrager dermed med vigtig baggrundsviden til at kunne vende 
blikket mod de formelle fællestræk i egen organisation.

Hvad er en organisation? Og hvorfor er det vigtigt at vide noget om 
opbygningen af en organisation for at kunne forebygge og håndtere 
mobning?

Adfærd formes ud fra den kontekst, den finder sted i. Det første skridt for at 
forbedre et arbejde med mobning er at forstå den særlige kontekst, som en 
organisation er i, og hvordan konteksten påvirker adfærden i organisationen. 
I denne tekst kan du læse om, hvad den formelle struktur i 
organisationer består af, og hvordan formål, mål og fordeling af 
arbejdsopgaver og -indflydelse påvirker en organisations 
opgaveløsning. Offentlige organisationer er formelt styret af de valgte 
politikere. Det politiske fokus og politiske prioriteringer præger den form for 
kontrol og styring, som har indflydelse på organisationen. I slutningen af 
teksten beskrives forskellige former for kontrol og styring.

I daglig tale skelner vi organisationer fra andre sociale grupper ved at kigge 
på, hvorfor medlemmerne af en organisation er sammen, og hvordan de 
kobler sig til fælles opgaver. En organisation er et socialt system, som er 
bevidst konstrueret med et formål om at løse særlige opgaver og realisere 
bestemte mål (Etzioni, 1982). En vennekreds eller en familie er en social 
gruppe, men kan ikke kaldes for en organisation. Vennekredsen og familien 
har ikke velbeskrevne formål og mål. Det har derimod dagtilbud, skoler og 
uddannelsesinstitutioner.
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Dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser er alle sammen organisationer, 
hvor der er ansat medarbejdere, som skal løse bestemte opgaver. 
Organisationerne har alle et formål, som gør dem nødvendige i 
samfundet. Dagtilbuddene skal skabe et fysisk, psykisk og æstetisk 
børnemiljø, som fremmer børns trivsel, sundhed, udvikling og 
læring. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne 
kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og 
giver dem lyst til at lære mere. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser skal 
styrke de unges personlige udvikling og forbedre deres muligheder i 
uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. Og endelig skal 
det almene gymnasium forberede eleverne til videregående uddannelse. På 
den måde har alle offentlige institutioner formål.

For at nå i mål med organisationens opgave er der ansat medarbejdere, der 
gør noget med hinanden på en helt særlig måde, som kendetegner den 
enkelte organisation, og som gør, at organisationens mål bliver indfriet. I en 
børnehave er der ansat pædagoger og pædagogisk personale, som er 
specialister i at indfri dagtilbuddets formål. I skolen og i gymnasiet er ansat 
lærere, som er uddannede til at undervise, og de erhvervsrettede 
uddannelser er ansat medarbejdere, der både underviser og arbejder med 
håndværksmæssig produktion, så formålet med organisationen bliver 
indfriet.

Man kan skrive organisationens formål og mål ned. Og man kan lave planer 
og strategier for, hvordan organisationen skal arbejde. Indførsel 
af læreplanstemaer i Dagtilbudsloven i 2003 har til formål at rammesætte, at 
børnene i dagtilbud får rum til leg, læring og udvikling. De obligatoriske 
læreplanstemaer er et eksempel på, hvordan en lov er med til at styre en 
organisations arbejde. Et andet eksempel er, at det d. 1.8.2017 
blev obligatorisk at have en antimobbestrategi på skoler og 
ungdomsuddannelser. Strategien er en plan for, hvordan skoler og 
ungdomsuddannelser forebygger og håndterer arbejdet med mobning, 
herunder også arbejdet med digital mobning. I alle organisationer er der 
love, bekendtgørelser og strategier, der sætter rammen for, hvad 
organisationen kan og skal arbejde med for at nå det formål, som binder 
organisationen sammen.
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I organisationer fordeles opgaver mellem menneskene i de forskellige 
afdelinger. Beslutningsveje, magtforhold og hvem, der afgør hvad, beskrives 
gennem et mønster, som vi kalder organisationsdiagram.

Det kan være vigtigt at have overblikket over sagsgangen i en organisation. 
Hvem kan sætte noget på dagsorden hos hvem? Og hvem har bemyndigelse 
til at beslutte nye handlinger og træffe afgørelser i for eksempel 
henvendelser vedrørende mobning? Det er også vigtigt at se på, om 
organisationsdiagrammet understøtter den måde, som organisationen 
vælger at løse sine opgaver på. Hvis der for eksempel i et dagtilbud arbejdes 
med videndeling mellem stuerne, så bør der også strukturelt være mulighed 
for, at medarbejderne på de forskellige stuer har tid og mulighed for at 
mødes og dele viden. Hvis en skole arbejder med udvikling af en ny måde at 
håndtere mobning på, med det formål at inspirere skolens udvikling af 
antimobbestrategi, så bør der være fora i organisationen, hvor erfaringer, 
viden og refleksioner bliver samlet og videregivet til lederen af stedet, for at 
hun kan samle det og beskrive det i organisationens antimobbestrategi.

I nogle institutioner inddrager medarbejdere i høj grad forældrenes 
erfaringer og perspektiver på børnenes hverdag. For at forældrenes 
perspektiver på sager kan få gyldighed, så bør der være fora, hvor 
forældrenes stemme er lige så gyldig som for eksempel medarbejderes 
stemmer. Organisationsdiagrammet kan bruges til at anskueliggøre ligeværd 
eller mangel på samme samt hierarki og ledelsesveje i en organisation.

Med andre ord viser organisationsdiagrammet hvem, der bestemmer hvad, 
hvor der foregår inddragelse af samarbejdsperspektiver, og endelig hvem der 
har den endelige magt og bemyndigelse til at træffe afgørelser i 
beslutningssager. Organisationsdiagrammet er således et af de billeder, I kan 
se på, når I forsøger at forstå, hvordan jeres organisation fungerer. 
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Styring og kontrol i organisationer

Organisationens struktur (formål, mål og organisationsdiagram), sætter 
rammerne for forventningerne i organisationen. Men hvordan kan man være 
sikker på, at de ansatte følger disse retningslinjer og rammer og lever op til 
organisationens formål? Til at sikre dette er der i offentlige institutioner 
styrings- og kontrolsystemer, som skal være med til at sikre, at organisationer 
lever op til deres formål.

Rekruttering – arbejdspladsen kan sikre sig, at der er de rette kompetencer til 
stede, og at medarbejderen passer ind i det behov, som arbejdspladsen har til 
at få løst bestemte opgaver. I arbejdet med mobning ud fra det 
fællesskabsorienterede mobbesyn er det afgørende, at medarbejdere har 
kompetencer til at forstå og handle ud fra synet. 

Socialisering – de fleste arbejdspladser vil forsøge at socialisere deres ansatte, 
så de arbejder efter organisationens værdier, grundlæggende antagelser, føler 
loyalitet og identificerer sig med organisationen. I arbejdet med mobning 
betyder det for eksempel, at ansatte skal arbejde ud fra det værdigrundlag, 
som det nye fællesskabsorienterede mobbesyn hviler på: værdier som 
tolerance, respekt og retten til værdige deltagelsespositioner. 

Disciplinering – alle organisationer arbejder med at sikre, at de ansatte 
indfrier forventningerne. I den forbindelse benyttes ofte klageinstanser. 
Eksempelvis er Dansk Center for Undervisningsmiljø udnævnt til at være 
klageinstans i sager om mobning og har bemyndigelsen til at træffe 
afgørelser. Centeret kan give en skole et påbud for dårlig eller mangelfuldt 
arbejde med det psykiske arbejdsmiljø, herunder mobning.

Kontrol – hvor rekruttering, socialisering og disciplinering har som mål at 
forhindre, at de ansatte gør noget uønsket, så er formålet med kontrol at 
sikre, at de ansatte gør det ønskede. Kontrol foretages altid efter, at en 
handling har fundet sted. I dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser sker 
kontrol for eksempel gennem kvalitetsrapporter, uddannelsesrapporter, 
evalueringsrapporter og på digitale læringsportaler. Det centrale i kontrol er 
at registrere, hvad de ansatte gør, hvilke resultater organisationen opnår 
samt at beskrive planlagte aktioner, som i højere grad kan indfri 
organisationens mål. Enhver form for kvalitetsudvikling indeholder også 
kontrol og overvågning. Det gælder også arbejdet med børne- og 
undervisningsmiljø.
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Strategier er en central del af styringen i organisationer, når aktørers 
handlinger skal planlægges, koordineres og udføres. Grundlæggende kan 
arbejde med strategier i organisationer betragtes ud fra to perspektiver. Det 
ene perspektiv, planlægningsperspektivet, beskæftiger sig med, hvordan 
strategier udvikles og implementeres. Det andet perspektiv, 
procesperspektivet, beskæftiger sig med, hvordan strategier oversættes af 
aktører i praksis. Ofte ser man i strategiarbejde et gab mellem planlægnings-
og procesarbejdet, der viser sig ved, at strategier oversættes forskelligt 
afhængig af, hvilken kontekst strategien skal oversættes i. I praksis ses, at den 
samme strategi oversættes forskelligt afhængig af både leder og 
medarbejdere. Forskelligheden afhænger dels af oversættelsen af begreber 
og omsætningen af begreber til arbejdet i praksis.
To forskellige skoler kan i deres antimobbestrategi beskrive at arbejde med at 
højne trivsel og tryghed i fællesskaber som væsentlig for forebyggelse af 
mobning. De samme to skoler kan dog oversætte og omsætte strategiens ord 
og begreber på gennem vidt forskellige handlinger. Hvor den ene skole 
arbejder med skabe tryghed gennem opfordring til stærkt 
forældreengagement og stærk forældreinvolvering i trivselsarbejde, kan den 
anden skole vælge at skabe trivsel gennem udelukkende faglige og didaktiske 
valg.  En væsentlig del af oversættelsesarbejdet handler (derfor) om 
kommunikation. Læs mere om kommunikation og oversættelse af strategier 
under ’Implementering’.
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