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derrepræsentanter og medarbejdere er 
nødvendig. Seksuel chikane opleves  
individuelt, men skal forebygges i fælles-
skab. Og det kræver, at alle tager deres 
del af ansvaret.  

Ledelsen har et særligt ansvar for at  
forebygge og håndtere seksuel chikane 
på arbejdspladsen, medarbejderrepræ-
sentanterne har et ansvar for at hjælpe 
kolleger, der har været udsat for seksuel 
chikane, og den enkelte medarbejder har 
et vigtigt medansvar for at opretholde en 
arbejdspladskultur, hvor seksuel chikane 
ikke er acceptabelt.

De gode råd til forebyggelse og håndte-
ring af seksuel chikane, som du finder på 
næste side, er et godt sted at starte. 

Vi håber, at rådene kan tjene som inspi-
ration til arbejdet med at forebygge og 
håndtere seksuel chikane.

Seksuel chikane  
skal forebygges  
i fællesskab
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Seksuel chikane på arbejdspladsen er  
uacceptabelt. Uanset om det er kunder,  
samarbejdspartnere, ledere eller kolleger, 
som opfører sig upassende. 

I vores sektor, finanssektoren, er antallet  
af sager om seksuel chikane lavt i forhold til  
det øvrige arbejdsmarked. Det er vi stolte af 
og glade for. 

Når der alligevel er grund til at have fokus  
på forebyggelse og håndtering af seksuel  
chikane i finanssektoren, er det ganske  
enkelt, fordi én sag er én sag for meget. 

Derfor har vi i Finansforbundet, Forsikrings-
forbundet og Finanssektorens Arbejdsgiver-
forening (FA) udarbejdet en række gode råd 
til, hvordan seksuel chikane kan forebygges 
og håndteres på arbejdspladsen. 

Vi har udarbejdet rådene i fællesskab, fordi 
en fælles indsats mellem ledere, medarbej-



  1   Gør det klart fra  
ledelsens side, at seksuel  
chikane er uacceptabelt
Det er vigtigt, at ledelsen klart signale-
rer, at seksuel chikane er uacceptabelt. 
Signalet kan sendes på flere måder, ek-
sempelvis kan ledelsen sætte seksuel 
chikane på agendaen på SU-møder eller i 
andre lignende fora. Klare signaler fra le-
delsen om, at seksuel chikane er uaccep-
tabelt, vil have en forebyggende effekt og 
gøre det mere legitimt at henvende sig til 
sin leder eller medarbejderrepræsentant, 
hvis man oplever seksuel chikane.

  2   Skab et samarbejde
Tæt samarbejde mellem ledelse og med-
arbejderrepræsentanter er vigtigt for at 
forebygge og håndtere seksuel chikane. 
Det vil bidrage til at sende et entydigt sig-
nal til arbejdspladsen om synet på seksu-
el chikane. 

  3   Brug dialog som et værktøj
Seksuel chikane er i vidt omfang tabu-
belagt. Det er er derfor vigtigt at have en 
løbende dialog om, hvad der på arbejds-
pladsen forstås som ordentlig adfærd og 
god omgangstone. Både ledere, medar-
bejderrepræsentanter og medarbejdere 
skal deltage i dialogen.   

  4   Sig fra med det samme
Mennesker kan have forskellige græn-
ser. Det er derfor OK at sige fra, hvis man 
føler, at ens grænser er overskredet. Sig 
fra med det samme, og gør det klart, at 
grænsen er overskredet. 

  5   Udarbejd klare retnings- 
linjer for, hvordan seksuel  
chikane skal forebygges
Ledelsen har ansvaret for, at virksomhe-
den har formelle retningslinjer for fore-
byggelse af seksuel chikane. Retnings-
linjerne kan eksempelvis gøre seksuel 
chikane til et fast punkt i trivselssam-
talerne. Husk i retningslinjerne at tage 
højde for, at seksuel chikane også kan ud-
øves af kunder og samarbejdspartnere. 

  6   Udarbejd en handlingsplan 
for, hvordan seksuel chikane 
håndteres på arbejdspladsen
Det er ledelsens ansvar, at der i virksom-
heden er en handlingsplan for, hvordan 
seksuel chikane håndteres. Handlings-
planen skal synliggøre roller og ansvar og 
lægge op til en professionel håndtering 
af situationen - både over for klageren og 
over for den anklagede.

  7   Hold fokus
Det er vigtigt, at der i virksomheden lø-
bende er fokus på forebyggelse og hånd-
tering af seksuel chikane. Overvej i fx SU, 
om det skal være et årligt tilbagevenden-
de punkt. Derudover kan forebyggelse 
og håndtering af seksuel chikane indgå 
som en del af oplæring og instruktion til 
nyansatte. 

  8   Lær af episoder 
Husk at se tilbage på forløbet, hvis situa-
tionen er opstået, og drøft forebyggelsen 
af seksuel chikane. Det er vigtigt at un-
dersøge, hvordan og hvorfor en hændelse 
om seksuel chikane er opstået, herunder 
om der kan foretages ændringer, der kan 
hjælpe til at forebygge fremtidige situa-
tioner.

Ifølge Arbejdstilsynet er det seksuel chikane, når en person regel-
mæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – 
udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel ka-
rakter, som vedkommende opfatter som krænkende. Oplevelsen af 
seksuel chikane kan afhænge af personen, arbejdspladsen og situa-
tionen, hvad der opleves som en acceptabel omgangsform, og hvad 
der opleves som krænkende.

Læs mere om seksuel chikane på www.at.dk og www.bfafinans.dk  
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