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Mission
Vi støtter demokrati og 
sammenhængskraft i hele 
Danmark med rod i det lokale
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Demokrati og 
sammenhængskraft
Jysk Fynske Mediers mission og vigtigste bidrag til samfundet er at støtte demokrati og 
sammenhængskraft i hele Danmark med rod i det lokale. Ansvarlighed spiller en central rolle 
i vores kerneopgave i at støtte de demokratiske principper og agere samfundsvogtere i vores 
udgivelsesområder. Jysk Fynske Medier fokuserer på aktiviteter, der er i overensstemmelse 
med vores mission og kerneopgave. Vi engagerer os og yder store indsatser til gavn for 
vores samfund og for vores virksomhed, så vi fortsat kan udføre vores mission fremover. 
Jysk Fynske Medier udgiver ikke medier for at tjene penge, men tjener penge for at udgive 
medier lokalt.

Vi værner særligt om det lokale og regionale liv. Hvis ingen journalistik fokuserer på lokal-
foreningerne, lokalpolitikernes beslutninger og den kommercielle formidling af lokale 
virksomheders weekendtilbud, kender ingen til foreningernes eksistens eller politikernes 
beslutninger. Butikker risikerer at lukke, hvis ingen hører om deres tilbud. Hvis lokal-
samfundene skal fortsætte deres eksistens, skal der tages ansvar for at værne om det lokale 
liv og understøtte lokalsamfundets demokrati og sammenhængskraft. Det har vi gjort til vores 
kerneopgave i Jysk Fynske Medier. Med journalistik i høj kvalitet informerer og inspirerer vi 
på alle platforme om alt det, der sker lige rundt om hjørnet i lokalsamfundene, der hvor livet 
leves for de fl este danskere.
Derudover følger Jysk Fynske Medier de internationale principper fra FN’s, OECD’s og ILO’s 
retningslinjer via den danske lovgivning.

Forretningsbeskrivelse
Jysk Fynske Medier er Danmarks næststørste private mediekoncern. Vi når ud til cirka
2,6 millioner danskere hver uge gennem vores 15 dagblade, 63 ugeaviser og fi re radio-
stationer samt en lang række nyhedssites og andre digitale brands. 

Vores forretningsmodel omfatter også områder, der skaber kommunikation mellem 
mennesker. Heriblandt fi ndes trykkerier og trykformidlere, distributionsfi rmaer, dealselskab, 
app-udviklere samt et fi lm-, web- og reklamebureau, hvor vi skaber kreativ konceptudvikling, 
kampagner og kommunikationsstrategier. Jysk Fynske Medier har desuden en ejerandel på 
67,8 % af public servicestationen, Radio4.

Jysk Fynske Medier har en decentral organisationsstruktur med 51 lokationer, hvor vi har 
mulighed for at sætte fokus på lokalområderne i hele vores udgivelsesområde. Det inde-
bærer stor respekt for lokal handlekraft og råderum redaktionelt, kommercielt og 
ledelsesmæssigt, fordi der er kendskab til de lokale forhold.

Jysk Fynske Medier har mange centraliserede politikker, men handler gennem Jysk Fynske 
Mediers værdier: Tillid, ansvar og mod.
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Vision
Vi vil være den foretrukne 
formidler af troværdig, kritisk, 
konstruktiv journalistik 
– og relevant indhold
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Samfundsansvar
Jysk Fynske Medier fokuserer på seks indsatsområder. Det lokale samfundsansvar uden for 
organisationen er det mest tungtvejende, fordi det er i fuld overensstemmelse med  
Jysk Fynske Mediers mission og kerneopgave.

De seks politikområder er:

1. Miljø- og klimaforhold ................................... 6

2. Engagement i lokalsamfundet  ....................9

3. Medarbejderforhold .................................... 12

4. Menneskerettigheder  ................................ 20

5. Korruption og bestikkelse .......................... 22

6. Det underrepræsenterede køn ................ 24

Øvrige områder:

7. IT-sikkerhed ................................................... 26

8. Dataetik og -sikkerhed ................................ 27

9. Whistleblowerpolitik .................................... 28

Denne rapport beskriver vores sociale, etiske og miljømæssige indsats. Målet er at formidle 
de væsentligste ricisi forbundet med de beskrevne emner og hvordan vi imødegår disse risici 
med vores forretningsaktiviteter.

Rapporten beskriver desuden de fem indsatsområder og opridser Jysk Fynske Mediers tilgang 
og strategi hertil. Vi redegør for politikker og mål på indsatsområderne og rapporterer vores 
gennemførte tiltag.

Afslutningsvist kortlægger rapporten, hvordan Jysk Fynske Medier forholder sig til oven-
stående politikområder i henhold til FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Herunder 
belyser rapporten Jysk Fynske Mediers dataetik, whistleblowerordning, IT-sikkerhed og  
økonomiske IT-sikkerhed.
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1. Miljø- og klimaforhold
Jysk Fynske Mediers væsentligste risici er forbundet med miljø og klima. Det skyldes, at vi er 
en medievirksomhed med produktion og distribution af aviser. Her er en miljømæssig risiko i 
forhold til papirforbrug, forarbejdning og CO2. En decentral organisering betyder desuden, at 
Jysk Fynske Medier varetager driften af mange ejendomme, og derfor sætter vi de områder i 
fokus i Jysk Fynske Mediers miljøstrategier og nærværende rapport.
Jysk Fynske Medier har et stort ønske om at belaste miljøet mindst muligt inden for de givne 
økonomiske rammer og særligt inden for de områder, hvor vi ser størst effekt. Særligt  
trykproduktion, distributionen og ejendomsdriften er væsentlige i den forbindelse. 

Trykproduktion
En væsentlig del af vores ansvar er at udvise en ansvarlig samfundsadfærd. Derfor er er alle 
Jysk Fynske Mediers aviser trykt på FSC-MIX papir.
Herudover er alle Jysk Fynske Mediers dagblade og en del af vores ugeaviser FSC-mærket.  
De resterende ugeaviser, som endnu ikke er FSC-mærket, bliver mærket i løbet af 2022. 

STEP Print Power, som er vores trykkeri i Svendborg, køber grøn 
strøm. Her bruges der udelukkende strøm fra danske vindmøller. 
Tiltaget er en vigtig klimaindsats for Jysk Fynske Medier. Trykkeriet i 
Svendborg er desuden Svanemærket og FSC-certificeret. Certificerin-
gen dokumenterer, hvordan trykkeriet overholder Nordisk Mil-
jø-mærknings krav til tryksager, samt hvordan de benyttede træ- og 
papirprodukter stammer fra bæredygtigt drevne skove.  
Læs mere her
Vi har fjernet alt kemi, som tidligere har været anvendt i forbindelse med  
fremkaldelse af trykplader, og vi anvender fremover kun sæbe. 
 

 

Distribution
1. april 2021 planlægger Jysk Fynske Medier 
at gennemføre en stor plastreduktion, hvor 
virksomhedens egen-distribuerede dagblade i 
Jylland fremover omlægges til rørlevering.  
Det er en plastreduktion svarende til cirka.  
1,7 mio. aviser per år.
Vi forventer en reduktion for ugeaviser på  
15 % i 2022 og 15 % i 2023.
Diagrammet illustrerer en reducering for antal 
ugeaviser og dagblade i plast per år i Jylland.  
Vi vil i 2022 nå en plastreduktion på 99 % ved 
dagblade i Jylland.
Det er samtidig vigtigt at udforske nye, logis-
tiske muligheder. På Fyn distribuerer vi udeluk-
kende ved hjælp af el-scootere, og vi forventer 
at varetage vores distribution i Jylland gennem 
el-scootere i løbet af 2022-2023. 
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Antal ugeaviser i plast pr. år

Antal dagblade i plast pr. år

2021 2022 2023

1.910.000 1.623.500 1.379.975

2021 2022

300.000

https://stepprintpower.dk/miljoe/
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Ejendomsdrift
Jysk Fynske Medier drifter mange lokationer med et højt forbrug af strøm, varme og vand.   
Derfor sætter vi fokus på, hvordan vi optimerer udnyttelsen af vores ressourcer. Jysk Fynske 
Medier foretager løbende renoveringer, hvor vi indtænker miljøforbedringer.  

På vores lokationer med mere end 75 medarbejdere har vi et CTS-system, der sikrer, at vi ikke 
bruger unødigt energi. Det vil sige, at vi ikke har varme-, ventilations- og køleanlæg i drift uden 
for arbejdstiden. 

Al Jysk Fynske Mediers affaldssortering varetages af en enkelt udbyder, som sikrer den mest 
miljøvenlige sortering af affald. Jysk Fynske Medier modtager hver måned en rapport, der  
dokumenterer, hvordan vores affald håndteres. På den måde kan vi sikre, at affaldet  
genbruges og håndteres korrekt. 

Vi lægger handleplaner for indkøb af grøn strøm i hele Jysk Fynske Medier.
Vi ser en miljømæssig udfordring i forhold til driften af ejendomme, idet ældre ejendomme 
risikerer at belaste miljøet, hvis der anvendes mere energi i form af strøm og varme.
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2. Engagement i lokalsamfundet
Jysk Fynske Mediers eksisterer for at udgive medier lokalt og regionalt. Den rolle har stor  
betydning for sammenhængskraften og dynamikken i de lokale områder og i de særlige  
områder, som kun har begrænsede muligheder for fællesskabsfølelse, tilbud og formidling.
Dele af Jysk Fynske Mediers udgivelsesområde er udfordret af udkantseffekter. Samtidig er 
der begrænset fokus på problemerne i disse områder. Derfor har Jysk Fynske Mediers medier 
en særlig forpligtelse til at understøtte demokratiet ved at sikre, at disse borgere er vel- 
informerede og har et talerør.

Det er vigtigt med dynamikker og initiativer, som engagerer, skaber effekter og som skaber 
gavn i lokalsamfundet. Derfor engagerer Jysk Fynske Medier sig løbende i initiativer, der  
understøtter udsatte borgere, borgernes sundhed og forretningslivet i lokalsamfundet.

Der er en risiko i forhold til engagement i lokalsamfundet. Der kan her være områder, hvor  
vi ikke engagerer os i det omfang, vi ønsker. Vi har et stort dækningsområde, og vi risikerer,  
at ikke alle områder tilgodeses ligeligt og efter den lokale befolknings ønsker.

Jysk Fynske Medier har igangsat en række initiativer, hvor vi engagerer os i områder,  
der undersøger udsatte borgere, borgernes sundhed og velvære samt forretningslivet i 
lokalsamfundet.
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Vores medier arbejder hvert år for, at børn i økonomisk nødlidende familier får samme jul 
som deres kammerater i skolen. Her har vi gjort en forskel i blandt andet Randers og 
Aabenraa.

Juleindsamling
I 2009 bidrog JydskeVestkysten til at igangsætte juleindsamlingen ”Et hjerte for alle” i Aabenraa. 
Projektet har siden indsamlet 6,17 millioner kroner til udsatte familier i julen. I 2021 steg 
beløbet til en halv million kroner. En central del af indsamlingen er den særlige Julehjerteby, 
som igennem hele december bliver knudepunkt for en lang række aktiviteter for de besøgende.

Randers Amtsavis igangsatte i 2013 Randers Julehjælp. Siden da har avisen fungeret som 
kommunens største indsamler af julehjælp. Den har sikret, at børn i økonomisk nødlidende 
familier får samme jul som klassekammeraterne. De seneste år har Randers Amtsavis 
samarbejdet med Lions Club Randers Gudenaa og fra i år også Randers Y’s Men’s Club. 
I 2021 indsamlede avisen og klubberne et rekordbeløb på 657.315 kroner. Fyens Stifts-
tidende indsamler også penge, der skal give særligt udsatte familier en hjælpende hånd 
til jul. Med 472.467 kroner nåede indsamlingen det næsthøjeste beløb nogensinde. 

Kommunalvalget 2021
Kommunalvalget i efteråret 2021 fyldte en stor del ved Jysk Fynske Medier. I måneden inden 
kommunalvalget folkeliggjorde Randers Amtsavis mødet mellem politikere og vælgere ved at 
arrangere otte rullende vælgermøder i og omkring en pølsevogn. Her mødte kandidater og 
vælgere hinanden i øjenhøjde. Foran den lokale dagligvareforretning i de otte største byer 
i Randers Kommune kunne vælgerne deltage i vælgermøder mens de var på farten, og de 
kunne spise en hotdog og få lov at tale med de lokale kandidater og den lokale avis, idet 
chefredaktøren serverede pølser. Samlet set arrangerede Randers Amtsavis Østjyllands 
kommunalvalgets måske største vælgermøde med mere end 1000 deltagere.
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I forbindelse med kommunalvalget 2021 arrangerede dagbladet desuden et noget ander-
ledes vælgermøde i det udfordrede boligområde, Vapnagård. Vapnagård ligger på listen over 
såkaldte forebyggelsesområder, hvor ghettodannelse skal forhindres. På vælgermødet fi k de, 
der normalt ikke stemmer eller kommer til orde i den off entlige debat, lejlighed til at udtrykke 
deres holdninger om politikernes prioriteringer.
Vi førte vores største digitale valgdækning i Jysk Fynske Mediers historie ved kommunalvalget i 
2021. Udover den almindelige digitale dækning, lavede vi live blogs i hele vores dæknings-
område, hvor også vores videohub-ansatte samt livejournalister var klar på alle titler med 
live-gennemstilninger i løbet af valgdøgnet. 

Covid-19
Helsingør Dagblad indledte 2021 med en fi re uger lang journalistisk kampagne, hvor redaktionen 
belyste omfanget af den omfattende ensomhed, coronapandemien havde påført ældre 
borgere. I løbet af de fi re uger blev fandt vi frem til løsningsforslag, gode råd og initiativer, 
der kunne afhjælpe denne ensomhed. 
På Avisen Danmark følger vi især sundhedsområdet tæt. Sundhed er den største enkelt-
stående post på fi nansloven og et område, der naturligt interesserer vores læsere. 
Opgaven bliver især at følge kampen mod corona-virus, byggeriet af supersygehusene og at 
trykprøve sundhedsvæsenets kvalitet. Det indebærer at sikre, at det er der, når vi har brug for 
det og at kvaliteten er i orden.

Klimafolkemøde
For andet år i træk engagerede Fyens Stiftstidende sig som offi  ciel medspiller på Klima-
folkemødet i Middelfart. Mediehuset afviklede fl ere debatter og sikrede forbindelse mellem 
mødet og folket med dækning og engagering af læserne før under og efter de tre dage ved 
Lillebælt. Næsten 10.000 mennesker besøgte klimafolkemødet i Middelfart i løbet af de 3 
dage.
Vores vigtigste bidrag til lokalsamfundene er stadig vores journalistik, hvor vi i alle vores medier 
sætter fokus på gode historier og går i dybden med alle typer af samfundsproblematikker. 
Ved at fremhæve problematikker regionalt og lokalt mener vi i Jysk Fynske Medier, at vi kan 
skabe kvalitetsindhold for en redigeret, ordentlig og sober debat. 



3. Medarbejderforhold
I Jysk Fynske Medier er vores værdier afgørende for vores virke og for sammenhængskraften, 
den gensidige forståelse og et fælles fokus. Vores værdier viser vejen for realiseringen af 
vores målsætninger og det, vi er sat i verden for at understøtte. Vores værdier skinner 
igennem i vores ledelse og fælles kulturopbygning.

Vores fælles værdier beskriver, hvorfor og hvordan vi er forpligtede overfor hinanden. De 
kortlægger, hvad vi alle skal holde særligt fokus på i vores samarbejde, og hvor vi skal gøre os 
umage for at blive bedre. Vores værdier skal fl ytte os og sikre, at vi sammen stræber efter at 
forbedre os. Vores værdisæt er således ikke udtømmende for, hvordan vi arbejder sammen, 
og hvad man kan forvente af os som kolleger og samarbejdspartnere. Vi er så meget mere. 
Derfor danner vores værdier grundlaget for dialogen om, hvordan vi kan forbedre os, og de 
bliver handlingsanvisende i vores adfærd. Det betyder også, at vores ledelsesmæssige 
beslutninger måles i forhold til vores værdier og ledelsesprincipper. Det gør de for at sikre, at 
vores medarbejdere kan genkende os heri. Vores værdier skal være til stede i alle vores 
handlinger og demonstrere, at vi tager ansvar for hinanden, vores arbejde og vores ambitioner. 
Jo stærkere kultur og jo stærkere ledelse vi har, jo bedre resultater opnår vi. 
Værdierne er vores fælles sprog for både resultatskabelse og adfærd. 

Virksomhedens værdier er tilllid, ansvar og mod. 

De suppleres af vores ledelsesprincipper: 
• Vi skaber følgeskab

• Vi stiller altid det stærkeste hold

• Vi måler på det, vi vil forandre

• Vi anerkender de bedste præstationer

• Vi dyrker talent

Vores værdier og ledelsesprincipper er vores indbyrdes 
kontrakt, rettesnoren for vores adfærd og derfor 
også de bærende elementer i vores løbende 
1:1-samtaler mellem chef og 
medarbejder.

Mod

Ansvar

Tillid

Følgeskab
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Mod

Følgeskab

Hold

Mål

Præstationer Talent
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Vores økonomiske måltal er forsat vigtige pejlemærker for vores virksomhed, men de kan 
ikke stå alene for et sundt og solidt fundament for vores mission. Derfor sikrer vi gennem 
målinger også, at vi optræder som en enhed, der udviser rettidig omhu og tager ansvar for 
vores kunder, for vores produkter, for hinanden og for en værdibaseret kultur i Jysk Fynske 
Medier. Vi har alle et dagligt ansvar og en forpligtelse til at gøre en positiv forskel for hinanden 
og for forretningen. Det gør vi blandt andet ved at lytte til, udfordre og støtte hinanden. 
Vores mix af kompetencer er en styrke, vi skal udnytte og udvikle i fællesskab. Derfor søger  
vi altid samarbejde og sparring på tværs. Tillid går hånd i hånd med vores mission og er  
sammen med ansvar og mod pulsslaget i alt, hvad vi gør – uanset produkt.
Ansvar betyder også, at vi har det sjovt og kærer om hinanden. Vi taler ordentligt til og om 
hinanden, og vi har en fælles målsætning om, at alle går hjem og har haft en god arbejdsdag.

 
Covid-19
I en tid, hvor en global pandemi har udfordret os på vores daglige kontakt, har vi gjort en 
ekstra indsats for at sikre, at vores medarbejdere følte sig velinformerede og trygge i vores 
håndtering af omfattede og skiftende anvisninger fra myndighederne. Vi har sendt nyheds-
breve til alle, hver gang de nye retningslinjer skulle implementeres – og sikret tilgængelighed 
af de nødvendige oplysninger på intranettet. På den måde kunne vi tage ansvar og sikre klare 
linjer i forhold til vores ageren og interne anvisninger. Nyhedsbrevene blev suppleret med 
live videomøder for alle ansatte, hvor der var (og forsat er) rig mulighed for at stille spørgsmål 
direkte til den administrerende direktør. Det kan være udfordrende at forhold sig til de kom-
munikative tiltag, hvoraf flere er videreført, men også at forholde sig til hjem- 
sendelser, afstand, virtuelle møder og hvad covid-19 ellers har medført. Derfor gav vi vores 
medarbejdere mulighed for at deltage i fysisk træning online. Vi tilbød funktionel træning, 
yoga, kontorøvelser og mental træning, der skulle lette arbejdet på kontoret eller hjemme-
kontoret og sikre den sociale kontakt til kollegerne. 
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I tillæg hertil har fantasien på kontorerne blomstret i forhold til at sikre gode sociale relationer 
med hinanden, samtidig med at landet har lukket mere og mere ned. Vores ledere og  
medarbejdere har spillet hinanden bedre og delt kreative idéer til virtuelle aktiviteter, der har  
styrket vores mentale velbefindende og sikret momentum i opgaveløsningen.

Det er fuldstændig afgørende for os, at vores medarbejdere er motiverede, engagerede 
og glade for at gå på arbejde, at de er sunde og raske og trives både på jobbet og privat. Vi 
ansætter hele mennesker og ved, at personlige udfordringer påvirker andre facetter af livet. 
Konkret arbejder vi aktivt og i dialog med medarbejderne på at forbedre både det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø. Denne dialog foregår dels i arbejdsmiljøorganisationen. Vi har et mål 
om proaktivt at identificere problemer og uhensigtsmæssigheder, at afhjælpe disse og dels i 
den daglige ledelse. 

Personalepolitik
Jysk Fynske Medier har en omfattende personalepolitik og har nedskrevne regler og ret-
ningslinjer for håndtering af problemer som mobning, sexchikane samt trusler og chikane. 
Vores arbejde med håndhævelsen af denne nultolerancepolitik har været helt central siden 
fusionen i 2015, og vi har gjort en dyd ud af eksplicit at italesætte dette. De væsentligste risici, 
Jysk Fynske Medier ønsker at undgå, er utrygge medarbejdere, som kan føre til utilsigtede 
handlinger. Dette arbejde har fået ekstra brændstof i 2020 efter sager om sexisme i medie-
branchen. Heldigvis var vi på forkant med vores arbejde, og vi gennemførte i 2020 en arbejds- 
pladsvurdering (APV) med fokus på, hvorvidt medarbejdere havde oplevelser med chikane 
uanset form. Det var ligeledes hovedemnet på vores årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det er 
afgørende for os, at alle er indforståede med vores absolutte nultolerance omkring chikane 
uanset form.
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Vi respekterer vores forskelligheder og spiller hinanden stærke. Vores mix af kompetencer er 
en styrke, som vi skal udnytte og udvikle i fællesskab. Respekt for diversitet er en styrke i et 
mediehus, hvor ambitionen er at gå forrest, sætte dagsordenen og give de små røster ekstra 
lydstyrke. Vi har i vores ledergruppe og med vores tillidsvalgte haft en god og åben dialog om, 
hvordan vi bedst håndterede eventuelle chikanesager. Vi har stået skulder ved skulder i vores 
kommunikation til organisationen, og helt i tråd med vores værdisæt har vi i samarbejde med 
vores tillidsvalgte besluttet at håndtere alt omkring chikane internt i virksomheden.  
Gruppen, der har denne opgave, består af tillidsvalgte medarbejdere og personalechefen,  
og de håndterer sammen de henvendelser, der måtte komme som supplement til det  
sædvanlige ledelsessystem, der også er til rådighed. Det er vores fælles ansvar at sikre, at  
alle har en god og tryg arbejdsdag. Derfor er det vores opgave at sikre en kultur, hvor vi  
respektfuldt gør en forskel for hinanden. 

Vores hverdag er præget af en åben og ærlig dialog, hvor ordentlighed, ansvar og tillid er 
nøgleord. Alle har et stort råderum til at varetage deres arbejde selvstændigt, så der også 
sikres en balance i forhold til livet uden for arbejdspladsen. Dette understøttes af vores 
ledelseskultur, der er karakteriseret ved:
• At beslutninger træffes på det laveste mulige organisatoriske niveau, hvor der er det 
 nødvendige dispositionsgrundlag.
• En tillidsfuld ledelseskultur, hvor lederne får stor frihed til at gennemføre deres arbejde.
• At vores nye værdisæt udleves af alle ledere i alt, hvad de gør - En indsats vi går 
 i gang med i de kommende år. 

Danmarks mest attraktive mediearbejdsplads
I Jysk Fynske Medier er det vores ambition at blive Danmarks mest attraktive medie- 
arbejdsplads. Ledelse og kulturskabelse af afgørende katalysatorer for at vi kan lykkes med 
dette. Dermed bidrager god ledelse og en stærk kultur direkte til, at vi opfylder vores vigtig-
ste opgave som landsdækkende støtte til demokrati og sammenhængskraft med rod i det 
lokale. Vores kontinuerlige fokus på god ledelse og kulturskabelse skal bidrage til at tiltrække, 
fastholde og udvikle de bedste medarbejdere og ledere. Vores fundament er vores værdier, 
og fremover vil vi hvert år måle på, om vores ledere lever op til disse værdier både hvad angår 
adfærd og resultater. Vi startede 2021 med vores ledervurdering, og det systematiserer vi 
endnu mere fremover. Vi vil også løbende vurdere herpå i vores 1:1 samtaler og via dialog på 
dialogmøder med direktionen rundt i hele landet.

I Jysk Fynske Medier arbejder vi målrettet på at udvikle vores ledere.  
Vi tror på, at god ledelse skaber fundamentet for motiverede  
medarbejdere. Vi investerer i at dygtiggøre både vores ledere og  
medarbejdere, så vi sikrer en kultur, hvor vi tager ansvar for vores  
indsats og vores produkter. Vi måler på det, vi vil forandre og opnå.  
Derfor er det naturligt for os at følge op på mål, udfordringer og 
forbedringsprojekter. Vi udvikler også struktureret vores virksomhed  
og foretager løbende forbedringer.

I Jysk Fynske Medier har vi også et særligt fokus på motivation. Det er hjørnestenen i vores 
arbejdsglæde og trivsel. Derfor har vi etableret et lederudviklingskursus for samtlige ledere 
med fokus på det motiverende lederskab, på systematisk feedback og løbende forbedringer 
af arbejdsgange og -processer. Alle ledere gennemgår dette forløb.
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Vi har desuden udvidet vores onboarding af nye ledere. Hver anden måned afholdes leder- 
onboardingkurser. Her klæder vi lederne på til at efterleve vores kultur, værdier, ledelsesprin-
cipper og fortæller om vores forventninger til dem som ledere i Jysk Fynske Medier.  
Disse kurser varetages af den administrerende direktør og personalechefen. I supplement 
hertil har vi udarbejdet en lederhåndbog og en digital portal med ledelsesinformation og 
guides. Et sidste supplement er udarbejdelsen af vores ledelsesprincipper, der er hjørne- 
stenen i god ledelse i Jysk Fynske Medier.

Der gennemføres løbende trivselsundersøgelser forskellige steder i virksomheden for at  
afdække trivsel/engagement og innovationslyst med henblik på, at der igangsættes et  
målrettet arbejde med forbedring af disse parametre. I det arbejde inddrages både lokale 
ledere og medarbejdere. Vi har en klar ambition i den kommende strategiperiode om at rulle 
dette ud i hele organisationen som supplement til de årlige ledervurderinger.
Vi udvikler og fastholder medarbejdere ved at vægte intern rekruttering højt inden for og på 
tværs af faggrupper og niveauer. 

Jysk Fynske Medier løfter uddannelsespligten. Vi har siden 2017 uddannet både journalist-
praktikanter og salgstrainees, hvor vi ved sidstnævnte tilbyder en etårig uddannelse for at 
tiltrække og udvikle branchens stærkeste medierådgivere. I diagrammet nedenfor ses antallet 
af journalistpraktikanter og salgstrainees.

Aldersfordelingen blandt med- 
arbejdere i Jysk Fynske Medier 
spænder bredt. 
86,4 % af medarbejderne er mellem 
20 og 59 år, mens 3,8 % er under 20 
år, og 9,2 % er over 60 år.
55,4 % af medarbejderstaben i Jysk 
Fynske Medier har arbejdet i  
koncernen i op til fire år, hvorfor vi 
fra 2019 valgte at have større fokus 
på preboarding og onboarding af nye 
medarbejdere i koncernen. Vi udfører  
desuden undersøgelser op til 10 
måneder efter opstart for at sikre 
medarbejderes trivsel på jobbet og 
hermed for at også beholde med- 
arbejderne længere tid i koncernen.

Medarbejder fordelt på alder

Medarbejdere fordelt på anciennitet, år
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4. Menneskerettigheder
I Jysk Fynske Medier tror vi på demokrati, lighed og ytringsfrihed. Derfor har vi også respekt 
for organisationsfriheden internt i selskabet. Vi ser en risiko for påvirkning af de ”eksterne” og 
”interne” faktorer. Risici ved eksempelvis ytringsfrihed kan være, at journalister bliver truet i 
forbindelse med deres redaktionelle udgivelser. Den ”interne” risiko kan være diskrimination 
mod andre medarbejdere på grund af religion, køn og seksualitet. 
Som en del af mediebranchen, bliver Jysk Fynske Medier reguleret efter branchens over- 
enskomster, som baserer sig på den danske model, de danske lighedsprincipper og ligeledes 
de internationale menneskerettigheder.

Alle nye medarbejdere deltager i et intromøde, hvor de introduceres til virksomheden i bred 
forstand. Vores direktion fortæller om vores vision, mission og værdier, ligesom han giver en 
grundig introduktion til IT-sikkerhed, persondatabeskyttelse og indholdet i vores personale- 
håndbog. Her kan medarbejdere blandt andet læse om, hvordan de skal forholde sig i 
forhold til arbejdsmiljø, sundhed, etik, mobning, chikane og vold. Dette gennemgås eksplicit 
på intromødet, ligesom der i det generelle arbejde omkring arbejdsmiljø er stor fokus på 
områderne. Nye medarbejdere indgår også i et preboarding-program, hvor de bliver budt 
velkommen og informeret omkring Jysk Fynske Medier, allerede inden de starter. I samme 
forløb er vores onboarding, hvor intromøder indgår, blevet markant forbedret. 
For os er det vigtigt at koble leverandørstyring med respekt for menneskerettigheder, da vi 
har leverandører uden for Danmark, hvor der kan være risiko for overtrædelse af de inter- 
nationalt anerkendte menneskerettigheder. Vi har i Jysk Fynske Medier 2800 leverandører, 
og vi reviderer årligt vores samarbejde for at sikre, at vores leverandører lever op til vores 
indkøbspolitik. Et udkast af dette ses nedenfor:

Jysk Fynske Mediers leverandører skal:
• Levere ydelser og produkter med respekt for deres medarbejdere og miljø.

• Ikke sondre på baggrund af køn, race, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, 
 alder eller handikap.

Vi har også et ansvar for at sikre rettighederne for vores grafiske medarbejdere i Bolivia.  
Her følger vi naturligvis reglerne i Bolivia, og samtidig arbejder vi struktureret med at sikre 
dem den bedste arbejdsplads for det lokalområde, afdelingen ligger i.

Vi aflønner efter gældende regler i Bolivia, og vi i har sørget for, at alle medarbejdere og 
medarbejdernes husstand blev vaccineret i forbindelse med covid-19. Alle medarbejderne i 
Bolivia samt medarbejdernes husstand har en social- og sundhedsforsikring. Vi udarbejdede  
i efteråret 2021 en whistleblowerordning, der giver medarbejdere, leverandører og øvrige  
interessenter muligheden for at foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger  
i tilfælde af begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller lovovertrædelser.

I Jysk Fynske Medier har vi fortsat fokus på området, respekt for menneskerettigheder, og vi 
vil vil løbende vedligeholde samt udvikle politikker efter behov.

Der er ikke konstateret overtrædelser af menneskerettigheder i 2021 i Jysk Fynske Medier. 
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5. Korruption og bestikkelse
Jysk Fynske Medier har overvejende aktiviteter i Danmark, der i  
mange internationale undersøgelser vurderes som et af verdens 
mindst korrupte lande. 

Bestikkelse og korruption er ikke fremherskende i hverken Danmark 
eller Jysk Fynske Medier.
I Jysk Fynske Medier har en restriktiv holdning til modtagelse af penge, 
gaver, rejser eller andre incitamenter fra kunder og leverandører.  
Der er tydelige etiske regler for adfærd generelt i alle områder af organisationen.

Det kan ses som en risiko for Jysk Fynske Medier, at medarbejdere kan modtage penge, gaver, 
rejser og andre incitamenter, som påvirker den journalistiske dæknings uafhængighed og 
ytringsfriheden.

Redaktionen arbejder ud fra Vejledende Regler for God Presseskik, som er mediebranchens 
fælles etiske kodeks under ansvar over for Pressenævnet. Hertil kommer et internt etisk  
regelsæt, der supplerer og skærper det nationale regelsættet. Det sikrer en ordentlig omgang 
med kilder, borgere og læsere, så der er respekt for deres rettigheder i forhold til person- 
dataloven og menneskerettighederne. 

Der er ikke konstateret brud på regler i forhold til korruption i 2021 i Jysk Fynske Medier. 

Vi har i Jysk Fynske Medier stort fokus på områderne, korruption og bestikkelse, og vi vil 
løbende vedligeholde samt udvikle politikker efter behov.
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6. Det underrepræsenterede køn
Jysk Fynske Medier arbejder for og bekender sig til, at alle med- 
arbejdere uanset køn, etnicitet (etnisk oprindelse), seksualitet og 
religion har lige muligheder for at gøre karriere i virksomheden, idet 
stærke kompetencer, vilje og adfærd/holdning er altafgørende for 
den enkeltes muligheder. 
Det er selskabets politik at ansætte de bedst kvalificerede med- 
arbejdere uden hensyntagen til køn, alder, seksualitet, religion og  
nationalitet, idet vi altid vurderer ud fra faglige og personlige  
kompetencer, således, at vi altid stiller det stærkeste hold.  
Vi tilstræber kontinuerligt at antallet af kvindelige ledere i  
virksomheden øges. Kønsfordelingen blandt de ansatte i Jysk  
Fynske Medier er ultimo 2021 45,4 % kvinder og 54,6 % mænd, hvor  
vi igen i år har en lille stigning blandt kvinder mod tidligere 44,5 % 
kvinder. I nedenstående oversigt ses kønsfordelingen i Jysk Fynske 
Medier over de seneste år.
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Kønsfordeling - ledere der referer til direktionen

Mænd
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Kønsfordeling i Jysk Fynske Medier i procent

2016 
Kvinder 46%
Mænd   54%

2019 
Kvinder 43%
Mænd   57%

2017 
Kvinder 43%
Mænd   57%

2020 
Kvinder 44,5%
Mænd   55,5%

2018 
Kvinder 41%
Mænd   59%

2021 
Kvinder 45,4%
Mænd   54,6%

 
Jysk Fynske Medier arbejder 
på at opnå en god balance 
mellem kønnene på alle 
ledelsesniveauer ved følgende:
•  At opfordre alle til at søge ledige stillinger.

•  Løbende at vurdere indholdet i  
 personalepolitikkerne med henblik  
 på, om politikkerne giver alle lige  
 muligheder for at gøre karriere.

• Der skal ved alle ansættelser,  
 forudsat, at der er kvalificerede emner  
 af flere køn, indkaldes minimum én  
 kvalificeret kvindelig kandidat og  
 én kvalificeret mandlig kandidat til  
 samtale. 

I Jysk Fynske Medier består direktionen 
udelukkende af mænd. Der har siden 
2018 ikke været foretaget ændringer i 
sammensætningen her. I næste ledelses- 
lag ses igen i år en lille nedgang af antal 
kvindelige ledere, idet der ultimo 2020  
var 25,5 % kvinder, mens der ultimo  
2021 var 22,6 %. 



Vi tilstræber fremover, at antallet af kvindelige ledere i virksomheden øges i det øverste 
ledelseslag.
Kønsfordelingen blandt den øvrige del af ledelsen fordeles med 31 % kvinder og 69 % mænd.
Det er vores målsætning, at kvinder skal være repræsenteret med minimum 30 % i de  
2 øverste ledelseslag senest i 2025. 
Det er vores målsætning, at kønsfordelingen skal være 50/50 i 3. ledelseslag i 2028.

Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse på 10 personer vælges efter indstilling fra ejer- 
selskaberne Jyske Medier, Fynske Medier og Den Sydvestjyske Venstrepresse. Der er i 2021 
ikke sket ændringer i selskabets generalforsamlingsvalgte bestyrelse, hvorfor der som  
tidligere ikke er kvinder repræsenteret. For at opnå ligelig kønsfordeling i bestyrelsen skal 
fordelingen mellem kønnene være på 40 % og 60 % af henholdsvis kvinder og mænd jf.  
Erhvervsstyrelsens vejledning fra marts 2016.
Flere af de decentrale ejerbestyrelser indstiller kandidaterne til den centrale JFM-bestyrelse 
og har sat et arbejde i gang for at identificere og tiltrække kvinder med bestyrelsespotentiale. 
Det ventes i løbet af de nærmeste år at sætte sig klare spor i sammensætningen af den  
centrale JFM-bestyrelse. Målsætning for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er 
ligeledes, at kvinder skal være repræsenteret med minimum 30 % i 2030.

De supplerende greb, vi vil foretage for at opnå målsætningen, 
er ved hjælp af nedenstående principper:
• Hvis der på en ubesat lederpost er lige stærke kandidater i ansøgerfeltet, vælger  
 vi det underrepræsenterede køn. Vi slår alle stillinger op eksternt for niveau 1 og 2.

• Vi har fokus på udvikling af talenter i virksomheden og har særligt fokus på det  
 underrepræsenterede køn.

• Vi understøtter balancen mellem privatliv og arbejde for begge køn.

• Vi støtter mandlige ledere i at tage barsel.

• Vi identificerer og tiltrækker kvinder med bestyrelsespotentiale .
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7. IT sikkerhed
Jysk Fynske Medier har høj fokus på IT-sikkerhed og beskyttelse af data, og vi gør løbende 
tiltag for at skærpe vores forsvar mod datatab og hackere. Vi har en stærk IT-sikkerhedspolitik 
og efterlever denne i alt, hvad vi gør.

Af afgørende sikkerhedstiltag kan vi særligt fremhæve at:
• Alle vores computere er krypterede, så data ikke kan tilgås ved tyveri af f.eks. en bærbar 
 computer.

• Alle medarbejdere modtager træning i IT-sikkerhed og skal dokumentere deres 
 deltagelse og forståelse af emnet.

• Vores medarbejderes konti til vores systemer er beskyttede af flere lag sikkerhed for at 
 forhindre udefrakommende adgang.

• Vi gennemfører hyppige scanninger af vores netværk og systemer og overvåger konstant
 netværket for usædvanlig aktivitet.

• Vi segmenterer vores infrastruktur, så en enkelt sårbarhed i systemet, ikke får lov at  
 sprede sig til resten.

• Vi sørger for at være opdaterede på det aktuelle trusselsbillede og tager de nødvendige
 foranstaltninger.

Jysk Fynske Medier er bevidste om vores ansvar for at sikre, at den data vi indsamler,  
bliver opbevaret og behandlet forsvarligt. Vi er dog ligeledes bevidste om, at der kan ske  
menneskelige fejl. Vi er åbne og ærlige, har en effektiv beredskabsplan og en klar  
kommunikationsvej. Berørte kunder og brugere bliver altid direkte informeret ved fejl, som 
involverer deres data. Der har været fire brud meldt ind i 2021 fordelt på Gul&Gratis og Deal.dk.

Hele rapporten kan læses her  

26

/media/4286/politik-for-dataetik_2021.pdf


8. Dataetik og sikkerhed
Jysk Fynske Medier indsamler og benytter kun nødvendige og relevante data, som med  
undtagelse af medarbejderdata kun omhandler almindelige personoplysninger. 
For al databehandling er der en klar proces for sletning eller anonymisering af data, hvor 
det er påkrævet. Processen er dokumenteret for hver behandlingsaktivitet, hvori der indgår 
persondata.

Jysk Fynske Medier følger med i udviklingen i forhold til etiske og politiske holdninger og  
retter indsamlingen af data til, når vi i samfundsdebatten oplever, at specifikke person- 
oplysninger vil kunne anses som krænkende. Jysk Fynske Medier beder på den baggrund 
ikke om oplysninger om alder eller køn ved rekruttering eller tilmelding til markedsføring. 
Jysk Fynske Medier har et ansvar for, at brugen af data ikke går ud over den grænse, som er 
acceptabel for vores brugere, kunder og medarbejdere. Vi er bevidste om vores ansvar, og 
ved hvert udviklingstiltag tages etiske overvejelser vedr. brug af kundens og brugerens data 
med ind i betragtningen. Jysk Fynske Medier står for ærlig og ansvarlig journalistik. Et evt. 
misbrug af data både fra virksomhedens, vores medarbejderes eller leverandørernes side vil i 
høj grad skade virksomhedens omdømme og kan i sidste ende have alvorlige tillidsvækkende 
og økonomiske konsekvenser.
Jysk Fynske Mediers dataetiske politik er godkendt af virksomhedens direktion. Politikken 
revurderes minimum årligt eller i forbindelse med nye forretningstiltag, som indeholder brug 
af data. 

Hele rapporten kan læses her
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9. Whistleblowerpolitik
Jysk Fynske Medier er en virksomhed med en åben virksomhedskultur. I Jysk Fynske Medier 
kan ansatte frit stå frem og indberette mistanke om uregelmæssigheder eller ulovligheder, 
uanset om det vedrører virksomhedens ansatte, ledelse eller leverandører. Det er afgørende 
for Jysk Fynske Medier, at uregelmæssigheder eller ulovligheder, kommer frem i lyset.
I juni 2021 indførte Folketinget en ny lov, der medfører pligt til at etablere en whistleblower- 
ordning, hvorfor Jysk Fynske Medier har oprettet en whistleblowerordning. 

Whistleblowerordning betyder, at medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, leverandører og 
øvrige interessenter kan foretage anonyme, eller ikke-anonyme, indberetninger i tilfælde af  
begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder. 

Whistleblowerordningen er således med til at sikre, at indberetninger behandles på passende 
vis og giver tryghed for, at enhver person, der i god tro indberetter en alvorlig mistanke, vil 
være beskyttet mod repressalier, herunder ansættelsesretlige repressalier. 

Hele rapporten kan læses her 

https://whistleblowersoftware.com/secure/94a16ac5-b49a-4ae3-a6b3-4a4033470375

