
Adfærdspolitik 
Vores adfærdspolitik fokuserer først og fremmest på gensidig respekt og god adfærd og 
giver gode råd om, hvordan vi hver især kan værne om den gode adfærd. Den giver også 
anvisning på, hvordan virksomheden tackler det, hvis nogen udviser dårlig adfærd som 
eksempelvis mobning, (sex)chikane og diskrimination. 
 
Vær selv opmærksom på: 
 

• Din egen adfærd og måde at kommunikere på. Der er intet, der undskylder, at man 
ikke taler pænt til en kollega – men der kan være forklarende omstændigheder, 
f.eks. træthed, tidspres eller forskelligt syn på eksempelvis ironi og drilleri. 

• Hvordan du selv behandles. 
• Om andre bliver behandlet ordentligt eller trænger til hjælp. 

Hvad kan jeg selv gøre? 
 

• Sig fra over for dårlig behandling af dig selv og andre. Helst direkte til 
vedkommende – men fortæl det under alle omstændigheder til nogen (ledelsen, 
tillidsrepræsentanter eller kolleger), hvis du ikke selv er i stand til det over for 
vedkommende. Snak med den, du er mest tryg ved. Det er ikke at sladre at bede 
andre om hjælp. 

• Får du indtryk af, at en kollega er udsat for uacceptabel adfærd af andre og måske 
ikke selv er i stand til at sige fra, så tilbyd din hjælp til vedkommende.  

• Oplever du uoverensstemmelser med nogen, så tag en snak med vedkommende. 
En ordentlig og respektfuld dialog kan ofte løse problemet.  

• Husk at vi alle er forskellige og har forskellige værdisæt. Forskellighed kan være en 
styrke, hvis vi lærer at værdsætte den. 

• Er du alligevel irriteret, så fortæl om dine irritationer på en ordentlig og respektfuld 
måde til vedkommende. 

Hvad er dårlig adfærd? 
 

•  Dårlig adfærd er eksempelvis mobning, (sex)chikane og diskrimination 
•  Specielt vedrørende mobning: 

o Mobning defineres som en vedvarende krænkelse af andre. Der er tale om 
krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange 
udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som 
nedværdigende. 

o Det er den mobbedes egen oplevelse af situationen, der tæller – men vi er 
også opmærksomme på forskellen på ubevidst og bevidst mobning: 

▪ Ubevidst mobning er, når mobberen opfatter sine egne handlinger 
som godmodigt drilleri, der udelukkende har til formål at sprede humor 
uden omkostning for andre.  



▪ Bevidst mobning er, når mobberen har til hensigt at genere andre med 
sin adfærd. 

• Specielt vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed: 
o I Ligebehandlingsloven defineres seksuelle krænkelser/sexchikane som 

enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle 
undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons 
værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, 
ydmygende eller ubehageligt klima. 

o I Det Nordjyske Mediehus koncernen støtter vi op om mediebranchens 
fælles kodeks, der skal forebygge seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. 

Hvordan håndterer virksomheden dårlig adfærd? 
 

• Gøres ledelsen opmærksom på, at en medarbejder eller leder føler sig udsat for 
dårlig adfærd som mobning, (sex)chikane eller diskrimination, inviteres 
medarbejderen til en snak, for at høre nærmere ind til, hvad han eller hun selv 
oplever. I samtalen kan HR, tillidsrepræsentant og/eller arbejdsmiljørepræsentant 
deltage, hvis medarbejderen ønsker det.  

• Efterfølgende vil vedkommende, som man føler sig dårligt behandlet af, blive 
indkaldt til samtale. I samtalen kan HR, tillidsrepræsentant og/eller 
arbejdsmiljørepræsentant deltage, hvis medarbejderen ønsker det. 

• På baggrund af samtalerne, adfærdens karakter, frekvens og evt. ledelsesniveau vil 
det blive besluttet om medarbejderens adfærd evt. skal munde ud i en mundtlig 
eller skriftlig advarsel. Ved gentagen dårlig adfærd kan det få ansættelsesretlige 
konsekvenser.  

• Adfærden kan være af så alvorlig karakter og omstændighederne så grove, at 
ansættelsesforholdet ikke kan opretholdes. I sådanne tilfælde, vil øjeblikkelig 
afskedigelse eller evt. bortvisning kunne komme på tale. 

 


