
 Du kan forebygge seksuel chikane 

Seksuel chikane kan ske på selv de bedste arbejdspladser, men du kan stadig gøre 

noget for at mindske risikoen for at det sker på din arbejdsplads, og sikre at det 

bliver håndteret ordentligt, hvis det skulle ske.  

Sørg for at din arbejdsplads opstiller klare regler omkring seksuel chikane, og at 

alle medarbejdere bliver gjort bekendt med disse regler. I reglerne kan der fx 

indgå en definition på seksuel chikane. I kan også tage en snak på arbejdspladsen, 

om hvad seksuel chikane betyder.  

Din arbejdsplads bør også have en klar beskrivelse af hvad en klageproces 

indebærer. Det kan være svært for dine kollegaer at klage over seksuel chikane, 

hvis de ikke kender konsekvenserne. Din kollega der er blevet udsat for seksuel 

chikane, ønsker ikke at skabe problemer på arbejdspladsen, eller være til besvær. 

De er sikkert også bange for at det kan have konsekvenser for deres arbejde eller 

sociale liv på arbejdspladsen.  

Kulturen, humoren og jargonen på din arbejdsplads har betydning for mængden af 

seksuel chikane, og hvor nemt det er at stoppe chikanen. Selv hvis nogle på din 

arbejdsplads synes det er sjovt, kan andre opleve det som grænseoverskridende 

hvis der jokes om sex og kønsroller, eller spørges til deres privatliv. Det kan være 

en af dine kollegaer oplever det som ubehageligt, men har svært ved at sige fra, 

fordi alle andre virker til at synes det er sjovt. Det er sjældent nogen har lyst til at 

ødelægge den gode stemning, men det er okay at sige fra. Her kan du være ekstra 

opmærksom, og holde øje med om alle ser ud til at være med på joken. Du kan også 

trække en kollega til side, og spørge hvordan de oplevede en bestemt episode.  

Det er vigtigt at understrege, at alle kan opleve at blive udsat for seksuel chikane. 

Der er dog nogle der oftere udsættes for seksuel chikane, og som har sværere ved 

at stoppe chikanen. Det kunne være en kollega der er ny på arbejdspladsen, en ung 

kollega eller den eneste kvinde/mand på din arbejdsplads. Du kan hjælpe ved at 

være ekstra opmærksom på hvordan dine egne, og dine kollegaers jokes modtages 

af denne medarbejder.  

Det er umuligt at sikre, at seksuel chikane aldrig sker, men du og din arbejdsplads 

kan forbygge det, og sikre at der bliver taget ordentligt hånd om de sager der 

kunne opstå.  

 


