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Forord

Fødevarestyrelsens regelmæssige målinger om til-

fredshed og trivsel i organisationen peger på, at der

også er et behov for at forbedre adfærden imellem

kollegaer.

Hovedsamarbejdsudvalget har derfor bedt Fødevare-

styrelsens Integrations- og Kulturudvalg (FIK-ud-

valget) om at udarbejde et adfærdskodeks med gode

råd og forventninger til vores adfærd i forbindelse

med kommunikation – på skrift og i tale – både

internt og eksternt.

Der skal ikke laves en masse regler for vores adfærd

og kultur. Formålet med denne pjece er at gøre

opmærksom på, hvad vores værdier betyder i praksis

for den almindelige, daglige kommunikation med det

sigte at forbedre samarbejdet og fremme trivslen og

arbejdsglæden. 

Denne ”takt og tone-pjece” indgår som et af flere til-

tag, der skal fremme forståelsen og respekten for hin-

andens forskellige arbejdsvilkår.* 

Hvis alle tager ansvar for trivslen på arbejdspladsen

og løfter opgaverne i flok, vil indsatsen forhåbentlig

nytte og have en effekt, som også kan ses i trivsels-

undersøgelserne og på fraværet.* FIK-udvalget har også udsendt pjecen ”Forstå din 

organisation”. Den kan læses på Intranettet under 

Udvalg/FIK eller fås hos Personalekontoret
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3Takt og tone

Vi kommunikerer hver dag som led i vores arbejde.

Kommunikationen omfatter formidling og dialog i

skrift og tale, både internt blandt medarbejderne og

eksternt med borgere, organisationer, presse og andre

institutioner. 

Kommunikationsopgaver skal løses som andre faglige

opgaver, nemlig på en professionel, målrettet og

effektiv vis. Det er et krav, som gælder alle styrelsens

medarbejdere – uanset stilling. 

Det er vigtigt, at styrelsens medarbejdere har en høj

standard omkring kommunikationen, fordi:

• God kommunikation styrker og videreudvikler

identitet, fællesskab og image.

• God kommunikation styrker det generelle arbejds-

klima, modvirker rygtedannelse og utryghed.

• God kommunikation sikrer faglig udvikling og

videndeling, så medarbejderen kan fungere kvali-

ficeret og selvstændigt i opgaveløsningen.

• God kommunikation bidrager til at forbedre kvali-

teten og effektiviteten af vores opgaveløsning.

• God kommunikation mellem ledere og medarbej-

dere om ledelsesmæssige beslutninger fremmer

udvikling af styrelsen, når den foregår i dialog med

lydhørhed over for feedback.

• God kommunikation gennem åbne, rettidige og

præcise udmeldinger betyder, at der opnås tillid og

troværdighed til Fødevarestyrelsen.

God kommunikation forbedrer trivslen og fremmer opgaveløsningen
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En god omgangstone og omgangsform imellem kolle-

gaer bidrager til en tryg atmosfære og styrker trivslen

og det generelle arbejdsklima i Fødevarestyrelsen. Det

handler om at have et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor

vi behandler hinanden ordentligt med respekt og

ligeværd. 

4 Takt og tone

Kommunikation mellem kollegaer

Takt og tone, når du taler med kollegaer
• Tal ordentlig til hinanden.

• Respekter andres synspunkter – selvom du ikke er

enig.

• Pas på ironi og sarkasme.

• Vær åben og nærværende, og lyt til den, du taler

med.

• Interesser dig for det, der bliver sagt.

• Tag et positivt dialogorienteret udgangspunkt, og

gå ud fra, at alle gør deres bedste.

• Vær imødekommende og opmærksomme over for

hinanden og over for ”mennesket bag kollegaen”.

• Udvis loyalitet over for din kollega, og vær

opmærksom på, hvornår omtale bliver til bagtale.

• Støt og hjælp hinanden. Vis omsorg og vurder, om

en kollega med tegn på stress måske har brug for

hjælp.

• Giv konstruktiv kritik, ros og opbakning.

• Håndter konflikter, og løs dem konstruktivt.

• Vær opmærksom på, hvordan ”drillerier” i en rå

tone, som ellers er harmløst ment, bliver opfattet.

Mobning og chikane accepteres ikke.

• Hils på folk, som du møder på gangen, også selv-

om du ikke kender dem.

• Når du kontakter en kollega, så udvis pli, inden du

taler til vedkommende, og indled evt. med at

spørge ”Har du tid?”. Udvis hensyn, når du kon-

takter kollegaer i storrumskontorer, hvor der også

skal tages hensyn til andre personers arbejdsro.
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Konflikter 

En god intern kommunikation styrker trivsel og tryg-

hed og kan modvirke konflikter, rygtedannelse og

utryghed på arbejdspladsen. Men ingen arbejdsplad-

ser kan undgå konflikter. 

Takt og tone ved konflikter
• Konflikter er en hverdagsbegivenhed og et livs-

vilkår. Nogle konflikter er små og lette at håndtere,

andre konflikter er store og kræver løsningsstrate-

gier. Men alle konflikter skal håndteres. 

• Vær bevidst om grundprincipperne for god 

kommunikation, når konflikter skal løses.

• Hav forståelse for andres synspunkter, og prøv at

se situationen fra deres side. Det kan forhindre, at

en uenighed udvikler sig til en konflikt. Tegningen

af 6 og 9-tallet kan illustrere, hvordan den samme

ting opleves fra forskellige synsvinkler.

• Du kan selv lære mere om konflikthåndtering ved

at prioritere kurser i konflikthåndtering, som en

del af din løbende efteruddannelse. 

Brok

Brok er at beklage sig eller kværulere. Det kan være

rimeligt at beklage sig, og man må godt være util-

freds, mens det er negativt at kværulere. Det er altid

let at pege på det, der er ”forkert”, eller det andre

gør ”forkert”. 

Brok påvirker ofte arbejdsglæden negativt og fylder

mange mennesker med en følelse af udbrændthed og

sortsynethed, som oftest går ud over de nære kolle-

gaer. Og det fører sjældent til, at tingene bliver

anderledes. 

Takt og tone, når der er for meget brok
• Ledelsen skal standse brok i tide ved at tale åbent

om problemerne og få en dialog i gang mellem

medarbejder og leder. Brok kommer ikke uden

grund, og det er heller ikke alt brok, som er sure

opstød. Det kan være udtryk for et væsentligt

problem, der bør håndteres. 

• Den enkelte person har også selv et ansvar for at

komme en indgroet kultur til livs ved at være

bevidst om eget brok og fokusere på det, man

ønsker, i stedet for det, der ikke fungerer. 

• Brokkeri kan vendes fra at være en destruktiv

faktor til det modsatte, hvis man kan få kollegaen,

der beklager sig, til selv at komme med løsnings-

forslag. 

5Takt og tone
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E-mail 

E-mail har samme status som anden korrespondance

og skal behandles sådan i relation til journalisering

og forvaltningsmæssige bestemmelser. 

E-mail ligner telefonsamtalen ved at have en tendens

til at blive mere fri og uformel i tonen og sproget,

end vi normalt benytter i breve. Derfor bør man være

særlig opmærksom på sproget ved brug af mail. Tænk

over ordvalget og konsekvenserne. E-mail fastholder

et udsagn, og der bruges oftest et sprog, som umid-

delbart kan virke stærkere og fremstå hårdere end til-

sigtet. 

Hvis der er behov for at tilkendegive utilfredshed, bør

man tage personlig kontakt, evt. pr. telefon. Hvis

man bruger mail, kan man vente med at sende hele

beskeden med klagen og i stedet bede om at blive

ringet op for at undgå mange misforståelser.

Takt og tone, når du bruger e-mail
• Brug entydigt, korrekt og letforståeligt sprog.

• Brug den samme sproglige stil som i papirbaseret

kommunikation.

• Brug venligt sprog uden brug af ironi og sarkasme i

både interne og eksterne mails.

• Vælg din indledning og præsentation og afslutning

på e-mailen alt efter målgruppen. Det er sædvan-

ligt i dag at indlede en intern e-mail med f.eks.

”Kære”.

• Brug gerne korte sætninger, og lav gerne afsnit for

at lette læsningen.

• Brug kun forkortelser, hvis det er en intern e-mail,

og modtager kender dig.

• Målret kommunikationen, og begræns kredsen af

mailmodtagere til det nødvendige.

• Udvis ansvarlighed ved brug af funktionen ”Cc”

(kopi til) - overvej hver gang om det er nødven-

digt.

• Benyt autosignatur (se side 13) ved udgående mail

for at gøre det let for modtageren at kontakte dig.

• Benyt ”ikke tilstede-assistent”, som automatisk

giver besked, når du ikke er tilstede.

• Sørg for, at distributionslister er opdaterede.

• Brug ikke mail til at tilkendegive utilfredshed eller

som led i ”konfliktløsning”.

• Husk, at e-mail, som sendes til modtagere uden

for Fødevarestyrelsen og Familieministeriets depar-

tement, er som åbne postkort og ikke må indehol-

de personfølsomme eller fortrolige oplysninger

(CPR-nr.), medmindre de sendes krypteret (sikker

e-post). Læs mere på Intranettet under Fødevare-

styrelsen/IT.  

6 Takt og tone
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Telefon

I Fødevarestyrelsen bestræber vi os på at give dem,

der henvender sig på telefon, den bedst mulige ser-

vice. At yde en god telefonbetjening er vigtigt, fordi

det i mange situationer er den første kontakt med

den borger, der henvender sig til styrelsen. 

Vi skal derfor gerne vedligeholde den gode telefon-

service, så vores samarbejdspartnere oplever styrelsen

som venlig, professionel og serviceminded. At yde en

høj professionel standard er også vigtigt, når det er et

internt opkald. 

Takt og tone i telefonen
• Præsenter dig venligt og høfligt ved navn og efter

behov afdeling.

• Gør budskabet kort og præcist ud fra modtagers

behov og præmisser.

• Lyt venligt og interesseret, så den der ringer, føler

sig velkommen.

• Tal tydeligt, og noter navn og telefonnummer på

den, der ringer op, hvis du ikke umiddelbart kan

svare. Ring hurtigt tilbage.

• Brug kun fagudtryk, når det er nødvendigt, og for-

klar betydningen.

• Husk at udarbejde telefonnotat, hvis det drejer sig

om en sag.

• Viderestil din egen telefon, når du ikke kan tage

den, f.eks. ved møde eller ferie, og viderestil 

kollegaers telefon ved sygdom eller andet fravær.

• Hjælp folk videre i systemet, men send ikke folk på

telefonturné. Viderestil til rette person, hvis du er

sikker på, at denne kan tage imod opkaldet.

• Ring tilbage samme dag eller senest næste dag på

telefonbeskeder. Der må aldrig ligge beskeder til

medarbejdere, der er fraværende mere end én

dag, med mindre der er givet information om

dette.

• Når hele enheden er væk pga. kursus eller lignen-

de, skal telefonerne passes et andet sted i huset.

• I styrelsens formelle åbningstid skal telefonerne

passes.

7Takt og tone
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Breve 

Det sprog, vi skriver, har stor betydning for den måde,

omverdenen opfatter Fødevarestyrelsen på. 

Takt og tone i breve
• Brug et klart, præcist og letforståeligt sprog.

• Undgå unødvendigt fagsprog.

• Anvend autotekster i det omfang, de findes, eller

andre autoriserede standarder i breve til virksom-

heder, besætningsejere og andre borgere for at

sikre ensartede, opdaterede og forvaltningsmæssi-

ge korrekte henvendelser. Vejledning om anven-

delse af autotekster findes på Intranettet under

Fødevarestyrelsen/Faglige værktøjer/Autotekster.

• Ophæv kancellisprog, og gør sætningen lettere at

forstå.

• Inddel dit brev i korte, overskuelige afsnit og

undgå lange sætninger med indskudte led. Hoved-

budskabet, f.eks. en afgørelse eller et afslag, skal

frem forrest i brevet før begrundelsen.

• Breve skrives på styrelsens officielle brevpapir i

fonten Times New Roman 11 pkt. Se designmanua-

len på Intranettet under Fødevarestyrelsen/Kom-

munikation.

Mail i stedet for at sende brev
Fødevarestyrelsen har i lighed med alle andre offent-

lige myndigheder som udgangspunkt ret til at sende

breve og dokumenter med følsomme og fortrolige

oplysninger fuldt elektronisk til andre myndigheder

og droppe papirversionen. Tilsvarende har vi også ret

til at kræve, at andre myndigheder sender fuldt elek-

tronisk til os. 

Borgere og virksomheder har ret til at sende sikker

elektronisk post til det offentlige. Alle dokumenter er

omfattet, medmindre dokumentet ikke findes i elek-

tronisk form hos afsender, eller lovgivningen stiller

særlige krav.

8 Takt og tone
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Intranet og Internet

Intranettet giver gode muligheder for at formidle

nyheder og dele viden i styrelsen. Intranettet er der-

for den naturlige platform for den interne kommuni-

kation i Fødevarestyrelsen. Informationer til hele eller

dele af styrelsen lægges ud på Intranettet og kun i

særlige tilfælde sendes mails ud i hele styrelsen. 

Internettet er i dag en vigtig kommunikations- og

informationskanal og styrelsens ansigt udadtil. Det er

her vi formidler vores faglige arbejde og samler infor-

mation om organisation og administration. Vi bruger

også Internettet som led i vores daglige opgave-

løsning.

Takt og tone på Intranet og Internet
• Alle har et ansvar for selv at opsøge den relevante

information – den kommer ikke af sig selv.

• Søg din viden og information i styrelsens Intranet og

andre informationskanaler for at holde dig ajour.

• Få jævnligt din viden og information opdateret

også uden for eget felt ved at orientere dig om nyt

på Intranettet. Som hjælp anvend funktionen ”Bliv

opdateret”.

• Brug Internettet med omtanke, ansvarlighed og til

arbejdsmæssige formål. På Intranettet under Føde-

varestyrelsen/IT kan du læse mere om sikkerheds-

regler for brug af Internettet, herunder hvad du

som bruger specielt skal være opmærksom på ved

brug af PC, når du surfer, downloader mv.

9Takt og tone
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Pressekontakt

Fødevarestyrelsens pressepolitik er, at vi er åbne over

for henvendelser fra pressen og selv tager initiativ til

at kontakte pressen i aktuelle sager. 

I kontakt med pressen bestræber vi os på at optræde

sagligt og fagligt velfunderet og at argumentere for et

helhedssyn på problemstillingen.

Ansatte i styrelsen kan udtale sig om de emner, de

beskæftiger sig med. Spørgsmål af mere overordnet

eller politisk karakter håndteres af den ansvarlige

chef eller direktør. 

Kommunikationssekretariatet giver hjælp og råd i

svære eller konfliktfyldte sager.

Gode råd om pressekontakt
• Når journalisten ringer, er det vigtigt, at du fra

starten får afklaret, hvad interviewet skal bruges

til, og i hvilken sammenhæng det skal indgå. Så

kan du bl.a. finde ud af, om du er den rette til at

udtale sig.

• Hvis emnet er konfliktfyldt, eller du skal undersøge

noget nærmere, har du brug for lidt tid. Sig du rin-

ger tilbage – og husk at gøre det hurtigt. Forbered

dig imens grundigt på interviewet. Formuler et par

sætninger, som dækker dit budskab, og lav et lille

notat, som du kan have foran dig under interviewet.

• Under interviewet skal du tale i korte sætninger og

undgå unødvendige fagudtryk. Vær ikke bange for

at gentage dig selv, og lad dig ikke presse ud i

perifere argumenter.

• Efter interviewet skal du straks orientere din chef

og andre berørte samt udfylde pressekontaktske-

maet, som ligger på Intranettet. Kontakt Kommu-

nikationssekretariatet for at drøfte, hvordan sagen

håndteres videre.

Se flere gode råd på Intranettet under Fødevarestyrel-

sen/Kommunikation/Pressekontakt.

10 Takt og tone
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På tilsyn

Denne ”takt og tone-pjece" vedrører den ”generelle”

omgangstone mellem kollegaer og ved kontakt til

borgerne gennem telefon, i breve, pr. e-mail mv. 

Når medarbejderen er på tilsyn i virksomhederne,

løses opgaven i overensstemmelse med de til enhver

tid gældende faglige ”værkstøjskasser”. 

Inden for fødevare- og veterinærområdet har Fødeva-

restyrelsen formuleret kontrolstrategier, som består af

kontrolværdier, kvalitetssupervision og kompetence-

udvikling, der retter sig mod tilrettelæggelse og gen-

nemførelse af tilsyn. På Intranettet under Fødevare-

styrelsen/Faglige værktøjer/Tilsyn og kontrol findes

kontrolstrategierne. 

Vær også opmærksom på Fødevarestyrelsens interne

kurser til brug for myndighedsudøvelsen, især ved 

tilsyn. Der kan nævnes kurser som grundkurserne

"Basiskursus for tilsynsførende", "Forvaltning og

sagsopfølgning for kontrolpersonale", "Interkulturel 

kommunikation, kulturforståelse og kropssprog",

"Konflikthåndtering og egensikkerhed i kontrol-

funktionen" samt "Samtaleteknik og psykologisk

debriefing".

Læs mere i Fødevarestyrelsens elektroniske kursus-

katalog på Intranettet i Nyt om kurser, eller kontakt

Personalekontorets Efteruddannelsessekretariat

(kursusgruppen@fvst.dk). Henvend dig til Kommuni-

kationssekretariatet vedr. pressekontakt. 

11Takt og tone
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Kurser i kommunikation mv.

Tryghed ligger i livslang kompetenceudvikling. Derfor

lægger statens personale- og ledelsespolitik afgøren-

de vægt på, at alle medarbejdere løbende udvikler

deres faglige og personlige kompetencer. Alle medar-

bejdere opfordres til at efteruddanne sig i kommuni-

kation for at blive bedre rustet til at inddrage overve-

jelser om kommunikation og samarbejde i det daglige

arbejde og i mødet med pressen. 

Fødevarestyrelsen tilbyder fra tid til anden interne

kurser i kommunikation, personlig udvikling og pres-

sehåndtering, som f.eks. ”Dialog, der forandrer”,

”Forhandlingsteknik” og ”Konflikthåndtering og

egensikkerhed i kontrolfunktionen”. 

Læs mere i Fødevarestyrelsens elektroniske kursus-

katalog på Intranettet under Nyt om kurser eller kon-

takt Personalekontorets Efteruddannelsessekretariat

(kursusgruppen@fvst.dk). Henvend dig til Kommuni-

kationssekretariatet vedr. pressekontakt.

12 Takt og tone
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Gode råd om Outlook

Modtagerfeltet ”Til”
Afsender skal gøre sig klart, hvem modtager og

ansvarlig person skal være. Den, der står i modtager-

felt, er den egentlige og ansvarlige modtager. Sørg for

at skrive den rigtige e-mailadresse i modtagerfeltet.

Det er kun ved ikke-eksisterende adresser, at systemet

giver besked om, at henvendelsen ikke er nået frem.

Til orientering ”Cc”
Den, der står i Kopi til-feltet (Cc), er ikke forpligtet til

at reagere eller føle ansvar for at besvare. 

Generelt bør der udvises ansvarlighed over for, hvem

der skal have kopimails tilsendt. Mailsystemet belas-

tes af, at der sendes mails rundt, som for mange af

modtagerne er helt overflødige. 

Feltet ”Emne”
Giv din e-mail en dækkende overskrift i feltet Emne.

Overskriften er det første modtagerne ser, når post-

kassen åbnes. 

Autosignatur 
I Outlook kan oprettes en eller flere autosignaturer,

der indeholder navn, stilling, afdeling og lokalnum-

mer. Autosignaturen indsættes automatisk hver gang

du sender e-mail. Eksempel på autosignatur er vist

her:

Anders Andersen

Sagsbehandler

FØDEVARESTYRELSEN

Mørkhøj Bygade 19

2860 Søborg

Tlf.nr. +45 33 95 60 00

Direkte tlf.nr. +45 33 95 60 22

E-mail: aa@fvst.dk

http://www.fvst.dk

Vedhæftede filer
Send ikke store vedhæftede filer uden at forberede

modtageren. 

Tømning af postkassen
For at udgå at overbelaste systemet er det god skik at

rydde op og tømme indbakken med jævne mellem-

rum ved at slette eller flytte e-mails til private map-

per. Husk også, at tømme mapperne ”sendt post” og

”slettet post”.

Autosvar 
Outlook kan under Funktioner/Ikke tilstede-assistent

indstilles til at give et automatisk svar, når man ikke

er til stede på arbejdspladsen.

13Takt og tone
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Ansvarlighed 
Ansvarlig kommunikation er rettidig og præcis infor-

mation tilpasset de relevante målgrupper og deres

behov og evne til at modtage information. Ansvarlig-

hed i kommunikation handler også om et menneske-

syn med respekt og ligeværdighed i fokus.

Engagement
At være engageret i sit arbejde omfatter også, at man

lytter interesseret og nærværende i samtalen med

andre, samt at man lægger vægt på dialog. Det smit-

ter af på kollegaer at blive mødt af omverdenen med

tillid. Af engagement opstår entusiasme og dynamik,

der styrker kommunikationen.

Faglighed 
God kommunikation sikrer den faglige videndeling og

støtter den enkeltes faglige udvikling.

14 Takt og tone

Fødevarestyrelsens fem værdier i arbejdet med kommunikation

Åbenhed 
Viden og informationer gøres tilgængelig for bruger-

ne, så de har størst mulig indsigt i forvaltningen.

Deling af viden er til gavn for den fælles opgave-

varetagelse. Åbenhed opbygger tillid til Fødevare-

styrelsen.

Troværdighed
Præcis, enkel og entydig kommunikation sikrer sty-

relsens position som troværdig samarbejdspartner.

Den enkelte medarbejder bidrager aktivt med den

gode omgangstone og med respekt og imødekom-

menhed for den enkeltes synspunkter og holdninger.
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Fødevarestyrelsen

Mørkhøj Bygade 19

2860 Søborg

Tlf: 33 95 60 00

info@fvst.dk

www.fvst.dk

Takt og tone i Fødevarestyrelsen
”Takt og tone i Fødevarestyrelsen” giver gode råd om

kommunikation med kollegaer, borgere og virksomheder. 

Pjecen beskæftiger sig bl.a. med dialog mellem kollega-

er, e-mails, telefonsamtaler og breve, og der er gode råd

om håndtering af konflikter og brok. 

© Fødevarestyrelsen • 2005 • 1. udgave, 1. oplag • Oplag: 4.000 • Design: essensen ApS • Foto: Lars Bahl • Tryk: From & co • Pjecen er udarbejdet af FIK-udvalget

Sigtet med pjecen er at forbedre samarbejdet og fremme

trivslen og arbejdsglæden i Fødevarestyrelsen. 

Pjecen er skrevet af Fødevarestyrelsen Integrations- og

Kulturudvalg (FIK-udvalget) efter ønske fra Hovedsam-

arbejdsudvalget.
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