


TONEN ER BLEVET 
MERE LUMMER 
PÅ JOBBET

Der er mere lir i luften på HK’ernes arbejdspladser, 
end der har været. Det viser ny HK-undersøgelse. Om 
medarbejderne trives med det er meget forskelligt. 
Derfor er det utrolig vigtigt, man på arbejdspladsen får 
sat rammer for omgangstonen, så ingen udsættes for 
sexchikane, forklarer arbejds- og erhvervspsykolog. 
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Bemærkninger med seksuelle undertoner 
er dagligdag på en tredjedel af HK’ernes 
arbejdspladser. Det viser en ny undersø-
gelse, HK har foretaget blandt sine med-
lemmer.  Tallet er højere end i en lignen-
de undersøgelse for to år siden, hvor godt 
en fjerdedel angav, at de oplevede, at om-
gangen mellem medarbejdere på arbejds-
pladsen har seksuelle undertoner.
At man kommer med omsorgsfulde og 
kærlige kommentarer om tøj og udseende 
på en arbejdsplads er ikke nødvendigvis et 
problem, mener arbejds- og erhvervspsy-
kolog Lene Sheila Gjørup fra CopenPsyk, 
som underviser tillidsrepræsentanter i 

psykisk arbejdsmiljø og har været med til 
at indføre trivsels- og mobbepolitikker på 
flere arbejdspladser. Men balancen er hår-
fin, forklarer hun.
- Det, der for nogen, kan virke ret uskyl-
digt, kan for andre virke ret voldsomt. Vo-
res grænser er meget forskellige, og der-
for er det afgørende, at man taler om pro-
blemet på arbejdspladsen. Og at ledelsen 
har en klar holdning og får skabt et fælles 
værdiggrundlag ved at inddrage medar-
bejderne i dialogen om, hvordan vi taler 
sammen, hvilke grænser vi har, og hvil-
ken omgangstone vi skal have, siger Lene 
Sheila Gjørup. ›

Fakta om 
sexchikane
Sexchikane er alt, som DU føler, 
går over din grænse, som har en 
seksuel karakter. Direkte eller 
indirekte. Det kan være alt fra 
vittigheder og kommentarer om 
din krop, mails, billeder og sms’er 
til fysiske berøringer/overgreb og 
hentydninger eller direkte krav 
om sex.

 J 29 % af HK’erne har været 
udsat for sexchikane på 
arbejdspladsen

 J 10 % været udsat for 
sexchikane inden for de 
seneste 12 måneder.

 J 33 % af kvinderne og 7 % af 
mændene har været udsat for 
sexchikane

 J 64 % af chikanen udøves af 
kolleger

 J 50 % af chikanen udøves af 
chefer

 J 10 % af chikanen udøves af 
kunder eller leverandører.

KILDE: MEDLEMSUNDERSØGELSE OM 
SEXCHIKANE PÅ ARBEJDET, AUGUST 2014, 
HK DANMARK.



Kvinder ser det som et problem – 
mænd gør ikke
At vi alle har meget forskellige grænser, 
viser undersøgelsen også. Flertallet me-
ner, at man bør kunne tåle en seksuel om-
gangstone på arbejdspladsen. Men der 
er klart flere kvinder (18 %) end mænd (3 
%), der oplever det som ubehageligt.
- Det viser, at der er et stort behov for, at vi 
får snakket om det. Ledelsen og arbejds-
miljørepræsentanten kan for eksempel 
lave et udkast til en trivsels- eller mobbe-
politik, og så kan medarbejderne inviteres 
til at byde ind. Derefter er det meget vig-
tigt at følge op. Man bør løbende tage fat i 
politik-papiret og diskutere, om man fak-
tisk får levet op til aftalerne. For jo mere 
lærer vi at forstå hinanden og vores for-
skellige måder at opfatte tingene på, siger 
Lene Sheila Gjørup.

Tag fat på omgangstonen, før det er 
for sent
At det ikke er på alle arbejdspladser, man 
har fundet ud af, hvor grænsen går, viser 
HK-undersøgelsen tydeligt. 
I alt har 29 % været udsat for sexchikane. 
Men der er flere på de arbejdspladser, der 

›
Jesper:
Jeg beder kollegaerne sige til, hvis 
de ikke kan lide tonen
39-årige Jesper, som er IT-specialist 
i en privat virksomhed, har udvik-
let en omgangsform med flere kolle-
ger, som har klare seksuelle underto-
ner. Det giver dem smil på læben i en 
travl hverdag. Men der er andre kol-
legaer, han aldrig ville tale sådan til. 
Han mener, det er meget vigtigt, man 
taler om og respekterer hinandens 
forskellige grænser.

- Jeg har sammen med to kvin-
delige kollegaer udviklet en måde at 
snakke på, som helt klart har sek-
suelle undertoner. Det kører 100 % 

har en omgangstone med seksuelle un-
dertoner (33 %), der har været udsat for 
sexchikane, end der er på de arbejdsplad-
ser, hvor tonen ikke er sådan (24 %). Sam-
me sammenhæng sås i den lignende un-
dersøgelse for to år siden. Netop derfor vil 
Lene Sheila Gjørup gerne have de danske 
arbejdspladser til at vågne op.
- Mange virksomheder henvender sig 
først til mig for at få hjælp, når det er gået 
galt. Jeg ville ønske, mange flere fik ta-
get hul på tabuet og fik forebygget sexchi-
kane og mobning ved at få sat rammerne 
for omgangstonen og kommunikationen 
langt tidligere, siger hun og fortsætter:
- Hvis nogen føler, deres grænser over-
skrides, kan det opleves meget voldsomt 
– og chikane og mobning kan i sidste in-
stans føre til depression, angst og stress, 
hvilket koster dyrt for virksomheder og in-
stitutioner. Hvis virksomhederne i stedet 
fik lavet trivselspolitikker, ville det smitte 
positivt af på medarbejdernes arbejdsglæ-
de, effektivitet og mentale overskud, som 
ligetil betyder en bedre kommunikation 
og omgangstone på arbejdspladsen. Og 
det er altså noget, man kan se og mærke 
på bundlinjen. 

Find den nye pjece 
om sexchikane her: 
hk.dk/sexchikane

SÅDAN 
TACKLER 
DU SEX-
CHIKANE

TIL HK-MEDLEMMER

Bemærkninger med seksuelle undertoner (fx om 
mitudseende, min påklædning og/eller personlighed) 

Upassende fysiske berøringer (fx massage eller et klapbagi)

Generel snak med seksuelle undertoner

Direkte udtryk for ønske/krav om sex med mig

Grænseoverskridende tilnærmelser via SMS/telefon

Grænseoverskridende tilnærmelser via mail eller i brev

Fysisk overgreb

Grænseoverskridende tilnærmelser via Facebook, 

Twitter,Instagram eller lignende
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Lumre bemærkninger er chikanørens foretrukne våben



Sådan 
tackler du 
sexchikane
I HK tager vi sexchikane meget 
alvorligt. Derfor har vi lavet den nye 
pjece ”Sådan tackler du sexchikane” 
til dig. Vi vil gerne fortælle dig 
om dine rettigheder og give dig 
nogle helt konkrete redskaber. Til 
at forebygge sexchikane på din 
arbejdsplads. Og til at håndtere 
sexchikane, hvis du bliver udsat 
for det.

METTE KINDBERG, NÆSTFORMAND I HK

begge veje. De kan finde på at komme og 
sætte sig på skødet af mig og blinke med 
øjnene. Og vi kommer med mange be-
mærkninger til hinanden og har ofte sjo-
ve mails kørende frem og tilbage. For os 
handler det kun om humor. Der er intet 
imellem os i praksis. Det er en form for 
ventil og giver os smil på vores arbejds-
dag, hvor vi ellers har meget stress på. Jeg 
ved i øvrigt, at min kone også har samme 
tone sammen med nogle kollegaer. Jeg 
kan bestemt ikke se noget problem i det, 
når bare man er sikker på, at ingen føler 
sig stødt af det.

- Jeg har meget direkte spurgt mine 
kollegaer, om de følte, jeg var for grov. 
Især fordi jeg er mand, og de er kvinder, 
har det været vigtigt for mig at sige til 

Udsat for 
sexchikane?
Kontakt din tillids- eller 

arbejdsmiljørepræsentant
Eller din HK-afdeling på 

tlf.: 70 11 45 45

Helle:
Vi bør være voksne nok til selv 
at sige fra
39-årige Helle Mader, som er 
kontorfunktionær i en kommu-
ne, oplever, at omgangstonen på 
arbejdspladsen er blevet mere 
seksualiseret. Hun mener, man 
selv bør sige fra, hvis ens græn-
ser overskrides. Hvis man ikke 
tør, kan en kollega eller tillidsre-
præsentanten måske hjælpe.

ning. Men jeg har også oplevet nogle, der 
kommer lidt for tæt på rent fysisk, og så 
er jeg meget afvisende. Men der kan være 
nogle, der ikke tør sige fra, fordi de ikke 
vil opfattes som snerpede.

- Jeg går ind for, at man på arbejdsplad-
sen har en uformel omgangstone. Jeg sy-
nes, at folk bør være voksne nok til selv 
at sige fra, hvis det bliver for meget. Men 
igen, det er der så nogen, der ikke kan. De 
bør hente hjælp hos en chef, en god kol-
lega eller en TR, som kan hjælpe med, 
hvordan man gå videre med det.

- Det er ligesom om, tonen er blevet 
anderledes. Man skal finde sig i mere. Jeg 
kan tåle ret meget, men det er jo forskel-
ligt fra person til person, hvor ens græn-
ser går. Det, der måske ikke virker som 
sexchikane på mig, gør måske på en kol-
lega.

- Jeg tror, at alle skal være sig selv – og 
så må man selv sige stop, hvis man sy-
nes, det er for meget. Man er nok nødt til 
at prøve grænser af. Jeg har for eksempel 
nogle kollegaer, hvor jeg kun synes, det er 
sjovt, hvis de kommer med en bemærk-

dem, at de skal sige fra, hvis de føler, der 
bliver trådt over nogle grænser. Og jeg 
kunne aldrig finde på for eksempel at give 
nogen et klap i numsen.

- Jeg har også kollegaer, hvor jeg ved, 
at det gerne må være sjovt og fjantet, men 
der må ikke være noget seksuelt i det. Jeg 
synes, det er ret nemt at fornemme, hvor 
folks grænser går. Men det kan selvfølge-
lig være sværere for nogle end for andre at 
sige fra. Derfor er det vigtigt, man får talt 
åbent om det.

- Jeg har tidligere været chef, og da 
kunne jeg aldrig finde på at tale på den 
måde. For der er et anderledes magtfor-
hold, hvor nogle er i et afhængighedsfor-
hold til dig, og så vil de have sværere ved 
at sige fra, hvis de ikke kunne lide tonen.


