
 

 

  

Guide til politik vedr. Seksuel chikane og andre krænkelser 
 
Det er lettest at løse sager om seksuel chikane inden de opstår. 

Det de færreste ledere og kolleger, der bevidst ønsker at chikanere eller krænke andre. 

Det betyder ikke, at hverken chikane eller krænkelser ikke finder sted. Seksuel chikane er mere 

almindeligt end man tror og forekommer både fra kunder, mellem ansatte og mellem ansatte og ledere. 

 

Krænkelser og seksuel chikane er en del af arbejdsmiljøarbejdet. Det betyder, at man skal vurdere 

risikoen, drøfte konkrete tiltag til at håndtere eventuelle krænkelser samt forebygge, at de sker igen. Det 

betyder dog ikke, at man behøver at vente til problemet opstår. Risikoen bliver mindre og håndteringen 

lettere, hvis I på forhånd har besluttet jer for, hvad I vil gøre for at forebygge krænkende handlinger, 

fastholde en kultur uden krænkelser - samt hvordan I skal håndtere krænkelser, hvis de alligevel opstår.  

 

Arbejdet kan foregå i såvel samarbejdsudvalget som arbejdsmiljøudvalget og meget gerne i samarbejde 

mellem de to udvalg.  

 

Begynd fx ved at drøfte følgende stikord: 

 

• Hvad er det for en omgangstone vi ønsker på virksomheden? 

• Hvad forstår vi ved krænkende handlinger?  

• Hvordan skaber vi en respektfuld og professionel omgangstone? 

• Hvordan griber vi bedst ind (som ledere/ som tillidsvalgte/ som kolleger), hvis handlinger elle 

udsagn er på kanten?  

• Hvordan sikrer vi bedst lærlinge, unge og nyansatte?  

• Er der evt. behov for indsats overfor kunder og samarbejdspartnere? 

• Hvordan følger vi op på både den generelle omgangstone og specifikke hændelser 

 

Hvis der har været en hændelse med krænkende adfærd, er det vigtigt at se på, om der er noget, der skal 

ændres, så I skaber en kulturændring på virksomheden og forebygger yderligere hændelser. 

 
En færdig politik bør indeholde: 

• Formålet med en politik 

• Virksomhedens/ledelsens klare udmelding – nul tolerance 

• Definition af sexchikane 

• Adfærd, som forventes og adfærd som ikke tolereres på arbejdspladsen 

• Hvad gør du, hvis du er vidne til sexchikane eller krænkende adfærd? Aftaler om kollegial 

indgriben 

• Hvor kan du få hjælp og hvordan får du hjælp, hvis du bliver udsat for krænkelser? 

• Procedure for håndtering af sexchikane - Hvordan tager vi hånd om den krænkede og hvordan 

tager vi hånd om krænkeren 

• Konsekvenser  

• Planen for opfølgning på, at politik og tiltag virker efter hensigten. 

 
Har du brug for mere inspiration? 
https://mentalsundhed.dk/sogning 
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