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ledelsesdilemma

Hvordan håndterer du drillerier?
En af dine medarbejdere “driller”. Hvordan håndterer du det som leder?

Ledelsesdilemma

Du oplever, at du bliver “drillet” af en
af dine medarbejdere. Hvordan
håndterer du det?

Chikane og/eller mobning bør
aldrig accepteres. Påtal det over for
medarbejderen og overvej, om der
er grund til at give en advarsel –
eller måske ligefrem en opsigelse.
Hvis du ikke føler, at du er i stand
til at tage samtalen alene, må
du inddrage en af de andre fra
ledelsesgruppen.

Føler du dig
chikaneret og/
eller mobbet af
medarbejderen?

ja

Hver måned bringer vi på denne
side et ledelsesdilemma i samarbejde
med Morten Langer fra advokatfirmaet
Norrbom Vinding, der har speciale
i arbejds- og ansættelsesret.

nej

Er
medarbejderen
leder?

nej

Generer
medarbejderens
bemærkninger/
drillerier dig?

nej

Så er det ikke sikkert, at der
er grund til at gøre mere. Hvis
der er regler om adfærden på
arbejdspladsen, og medarbejderens adfærd ikke er i overensstemmelse med reglerne,
bør du dog – af hensyn til nye
medarbejdere og kolleger –
alligevel overveje at opretholde reglerne, selvom bemærkningerne ikke generer dig.

Er der interne
regler om
adfærden på
arbejdspladsen?

nej

ja

Hvis en ledende medarbejder “driller”
dig foran de øvrige medarbejdere, bør
du overveje, hvilket signal det kan
sende til medarbejderne om kulturen
på arbejdspladsen. Det er svært senere
at påtale en adfærd, som medlemmer
af ledelsen selv har eller har haft.

ja

ja

Er medarbejderens
bemærkninger/
drillerier i strid
med reglerne?

Er medarbejderens
bemærkninger/
drillerier i overensstemmelse med tonen
på arbejdspladsen i
øvrigt?

nej

Så tag en samtale med medarbejderen
om dine forventninger til hans/hendes
opførsel. Og overvej, om der er behov
for at indføre regler, der regulerer tonen
og adfærden på arbejdspladsen.

nej

ja

ja

Så er det måske relevant
at overveje, om kulturen
på arbejdspladsen er, som I
ønsker, at den skal være.

Så påtal det over for medarbejderen
under henvisning til reglerne og
overvej, om der er grundlag for
ansættelsesretlige sanktioner.

