
Beskrivelse af upassende opførsel 

Upassende opførsel 

Scandlines har i ”Code of conduct” forklaret at “Scandlines tolererer ingen former 

for mobning eller chikane, uvelkomne seksuelle tilnærmelser, eller uønsket fysisk 

kontakt.” Medarbejderne skal straks reagere på bekymringer, klager eller problemer 

og indberette dem. 

Processen 

Såfremt en medarbejder oplever upassende opførsel bør medarbejderen til enhver 

tid sige fra over for vedkommende. 

I nogle tilfælde kan det være svært eller utrygt at sige fra over for en upassende 

opførsel og medarbejderen bør i så fald snarest henvende sig til sin chef og 

indberette episoden. Såfremt medarbejderen ikke umiddelbart ønsker at indblande 

sin chef bør vedkommende henvende sig til HR eller sin tillidsrepræsentant.  

Den pågældende chef eller tillidsrepræsentant bør derefter kontakt HR og orientere 

om den upassende opførsel, som er blevet indberettet. 

På baggrund af indberetningen vurderer HR, hvad næste skridt skal være, afhængig 

af hvor upassende opførslen vurderes at være.  

Efter afslutning af sagen sørger HR for at sagen anonymiseres og kan overdrages til 

FU som et eksempel på hvad Scandlines opfatter som upassende opførsel, samt 

konsekvensen af dette. Sagen kan blive brugt som læring til organisationen til at 

præcisere rammerne for, hvad Scandlines finder for upassende opførsel på 

arbejdspladsen og hjælpe til at forebygge lignende hændelser i fremtiden.  

Denne procedure skal ses som understøttelse af ISM dokument 9.2.6 om MLC 

klageprocedurer (gælder for søfarende). 

 

 

 

 

 

 

 



Beskrivelse af upassende opførsel 

 

Navn: Den forulempedes navn 

Arbejdssted: Hvor er den forulempede ansat til daglig 

Hændelsessted: 
Vidner: 
Foruretter: 

Hvor skete hændelsen 

Dato for hændelse: Dato 

 

Hvad var den upassende opførsel? 
Hvad skete/blev sagt ? 

Hvor skete den upassende opførsel? 
Kort om hvor hændelsen fandt sted (lokation/lokale/kontor etc) 

Hvad var forurettede i gang med, da den upassende opførsel skete? 
Hvilke opgaver var ved at blive løst eller hvad foretog den forulempede sig da den upassende opførsel 
skete 

Beskriv hele hændelsen 
Beskriv gerne hele forløbet samt hvad der ledte op til den upassende opførsel og hvad der skete efter. 

Hvad kan der gøres for undgå tilsvarende i fremtiden? 
Evt. forslag til hvad der kan gøres således at gentagelser forhindres fremadrettet. 

Modtaget af: Navn på chef /tillidsrepræsentant 

Behandlet i HR af: Navn på HR konsulent 

TR underrettet : Så man husker det. 

Vurdering af 
hændelse: 

HR/Ledelsens vurdering af alvorligheden af hændelsen samt hvilke 
initiativer der skal tages fremadrettet 



Beskrivelse af upassende opførsel 

Konsekvens af 
upassende opførsel 

Hvad blev konsekvensen for medarbejderen med den upassende 
opførsel. 

Afsluttet dato Dato for lukning af sagen 

 


