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Emner i dag
Vigtigt!...
Formål: At give viden om og indblik i
forebyggelse og afhjælpning af seksuelle
krænkelser på arbejdspladsen
• Hvad er seksuel krænkende handlinger?
• Hvordan kan vi sammen forebygge og skabe
et trygt arbejdsklima
• Hvad gør den enkelte og fællesskabet, når
det er sket?

Gråzonen
Den svære balancegang

Lovligt
Komplimenter
Gensidig tiltrækning
Flirt
Mv.
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Hvor går grænsen?
Hvornår føler medarbejdere sig krænket?

Ulovligt

Fri omgangstone
Kønsdiskrimination
Smarte
Krænkelser
bemærkninger
Chikane
Krammekultur
Voldtægt
Osv.
Det må ledelse og medarbejdere tale om
og efterfølgende formulere politikker og
retningslinjer for

Lovgivning
Sexisme/
kønsdiskrimination

Uønsket seksuel
opmærksomhed

Ligestillingsloven
Ligebehandlingsloven

Seksuel chikane

Arbejdsmiljølovgivningen

Voldtægt

Straffeloven

Seksuelt krænkende handlinger
”Krænkende handlinger af
seksuel karakter er al form for
uønsket seksuel
opmærksomhed”

Sexisme/
kønsdiskrimination

”Kønsdiskrimination er alle
forskelsbehandlinger, der tildeler
eller berøver en person fordele,
muligheder eller status på
baggrund af dennes køn.”

Uønsket seksuel
opmærksomhed

Når en eller flere personer

regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre
personer for krænkende
handlinger, som vedkommende
opfatter som sårende eller
nedværdigende. De krænkende
handlinger bliver dog først til
chikane, når de personer, som de
rettes mod, ikke er i stand til at
forsvare sig effektivt imod dem.

Seksuel chikane

Voldtægt

” Voldtægt er den kriminelle
handling at: tvinge nogen til
samleje enten ved vold eller
trusler om vold.”
1.1.2020: Den tiltalte for
voldtægt skal bevise, at
vedkommende havde fået
samtykke til samleje fra
ofret

Seksuelle krænkelser…
Rammer både mænd og
kvinder, men især yngre
kvinder og seksuelle
minoriteter

Omfatter diskriminerede adfærd, f.eks.
ydmygelse, mistænkeliggørelse og
forhånelse.
Uønsket berøring

•

Digitalt

•

Uønskede verbale opfordringer til seksuelt
samkvem

•

Sjofle vittigheder og kommentarer

•

Uvedkommende forespørgsler om
seksuelle emner

•

Visning af pornografisk materiale

•

Nedværdigende bemærkninger om køn

•

….

Privat

På arbejde

Bevidst
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Ubevidst

Intern
krænker

Ekstern
krænker

•Ledere
•Kollegaer
•Underordnede

•Studerende
•Samarbejdsparter

Som du spørger får du svar…

Spørgsmål om krænkende handlinger

1. Find en du ikke arbejder tæt med.
2. Stil hinanden spørgsmål efter tur fra flip-floppen
3. Sørg for at begrunde jeres svar, gerne med konkrete
eksempler.
4. Når I er færdige, så find en ny og gentag processen.
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Det
forebyggende
arbejde

En kollektiv forebyggelse af et kollektivt
problem
Vi skal forebygge:

Det handler ikke om at jage de onde.
Det handler om at skabe respektfulde
og trygge fællesskaber.

•

Uhensigtsmæssig organisering af arbejdet, fx i form af for høje,
modsatrettede eller uklare krav til de ansatte.

•

Mangelfuld information og kommunikation.

•

Uretfærdig forskelsbehandling.

•

Manglende konstruktiv problemløsning og håndtering af konflikter.

•

Arbejdspladsens håndtering af forandringer

•

Uklare værdier og normer for adfærd på arbejdspladsen.
Seksuelt krænkende handlinger er
nemlig blot en del af
arbejdsmiljøproblematikken

Forebyggelse af krænkende handlinger

Organisation
Ledelse
Gruppe
Individ
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Fokuspunkter i forebyggelsen

Ledelse

Instruktion

Udsatte grupper

Risikoanalyse

Samarbejde

Barrierer

Dialog

Beredskab

Værktøj til udvikling af retningslinjer,
beredskabsplan og instruktion
• Læs spørgsmålene under de 3 punkter:
•

Retningslinjer

•

Beredskab

•

Instruktion

• Tag en kort drøftelse af spørgsmålene ud
fra jeres egne arbejdspladser. Hvor er I
stærke/svage?
• Drøft om værktøjet er noget, I kan bruge
hos jer.

Det
håndterende
arbejde

Håndtering af krænkende handlinger

Balanceret og retfærdig sanktionering
Ingen sanktioner
signalerer at seksuel
chikane tolereres, og
at ofrene ikke er
beskyttede

Hårde sanktioner

kan bremse ofret fra at
rapportere chikane og
kan stoppe konstruktiv
dialog på arbejdspladsen

Grundlæggende principper for håndtering
• At udvise den nødvendige diskretion/beskyttelse af de involveredes værdighed
og privatliv.
• At undersøge klager konkret og behandle dem hurtigst muligt.
• At alle de involverede parter har ret til en saglig og fair behandling.
• At det kan blive nødvendigt at inddrage ekstern bistand, fx til at undersøge
konkrete tilfælde og til fremtidig forebyggelse.

Opbyg en håndteringspraksis
• Klar ansvarsfordeling
• Klare lokale politikker og retningslinjer

• Kollegial støtte
• Beredskabsplan
• Førstehjælp til den krænkede og vidner
• Langsigtet hjælp til krænket
• Godt forebyggende arbejde

Hvorfor griber andre ikke ind?
Bystander-effekt: Når ingen
griber ind…

•

Vidnet frygter ikke at blive taget
alvorlig

Der er en naturlig menneskelig tilbøjelighed til ikke
at gribe ind i problemsituationer, hvor mange er
sammen, hvor situationen er uklar eller der er en
autoritet tilstede.

•

Vidnet frygter at blive stemplet som
én, der laver ballade

•

Vidnet frygter for negative
konsekvenser for karrieren

(Darley& Latané, 1968)

•

Vidnet ønsker ikke at modparten skal
straffes

•

Vidnet ved ikke hvor man skal
henvende sig for hjælp

•

Vidnet tvivler på sin egen opfattelse af
situationen

Hvorfor er det så svært at sige fra?
En grundlæggende social angst er
på spil: Angst for udstødelse, foragt,
hån, ignorering.
Menneskets sociale natur gør, at vi
strækker os uhyggeligt langt for og
klamre os til muligheden for at blive i
fællesskabet og undgå social
udstødelse.
Vi forstener, holder os tilbage, gør det
som skal til – også selvom det er
grænseoverskridende!
Harlow & Baumeister: ”The need to belong”

Arbejdspladskulturen opbygges på alle
niveauer
• Organisation – Udarbejd vejledninger til
håndtering og forebyggelse. Optimer
samarbejdet. Find strukturelle brændpunkter.
• Ledelse – Hjælp parterne til at løse problemet og
italesæt emnet kollektivt og forebyggende. Skab
rum og tid til dialog.
• Gruppe – lyt og vær nysgerrige på hinanden, for
sammen bliver vi klogere på hinandens grænser.

• Individ – forsøg at finde mod til at sætte ord på
dine tanker og oplevelser og begynd der, hvor du
oplever dig mest tryg.

Tjek på arbejdspladskulturen
Vores måde at arbejde på
•
•

Er vores arbejde organiseret
hensigtsmæssig?
Er vores information og
kommunikation fyldestgørende?

Vores omgangstone
•

Hvordan er vores omgangstone?

•

Hvad må vi gerne sige eller gøre og
hvad må vi ikke?

•

Hvad morer vi os særligt over?

•

Sker der uretfærdig
forskelsbehandling?

•

•

Løser og håndterer vi problemer og
konflikter konstruktivt?

Kan man sige fra på egne eller andres
vegne?

•

Hvordan oplærer vi de nyansatte?

•

Hvordan håndterer vi forandringer i
arbejdet på vores arbejdsplads?

•

Har vi klare værdier og normer for
adfærd på arbejdspladsen?

Styrk den psykologiske tryghed
“Psykologisk tryghed er troen på, at man ikke vil blive straffet eller ydmyget for at tale om sine idéer,
spørgsmål, bekymringer eller fejltrin”
– Professor Amy Edmondson, Harvard Business School

En persons
forestilling
om gruppens
norm

“På

en arbejdsplads, hvor der er høj grad af psykologisk
sikkerhed, oplever medarbejderne sig frie til at dele idéer,
bekymringer, tvivl og faglige dilemmaer. De er mindre
optagede af at gøre et godt indtryk, og mere fokuserede på at
gøre et godt stykke arbejde . Altså bidrage til at kerneopgven
udføres bedst muligt/høj kvalitet”.

Amy Edmonson (2002) Managing the risk of learning: Psychological safety in work teams

Personlig risikovurdering:
Dum?
Inkompetent og uvidende?

Ignorant?
Hvad er risikoen for
at jeg kommer til at
virke…

Negativ?
Destruktiv eller forvirret?
Forkert?
Doven?
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Hvordan opnår man høj psykologisk
sikkerhed?
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Sæt scenen – vis
at man vil tale om
tingene

Inviter til flere
input

Imødekom og
anerkend

Fælles
forventninger og
formål

Tillid til at
input er
ønskede

Orientering
mod
kontinuerlig
læring

Rammesætning i den aktuelle kontekst
Afstem forventninger:
• Vi skal snakke åbent om fejl, usikkerhed, idéer, forslag,
oplevelser og ting, der undrer os. Del erfaringer, ideer og
behov med hinanden.

Fremhæv formålet
Beskriv, hvad der er på spil, hvorfor det er vigtigt, og hvem
det er vigtigt for:
• Ved at tale åbent om tingene, forebygger vi fejldisponeringer,
sikrer de gode læringspunkter og skaber et godt og effektivt
samarbejde og et trygt arbejdsklima – også på tværs af
afdelinger.
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Vis ydmyghed som leder/rollemodel
• Vær åben om, at der er udfordringer og at du ikke er ekspert
på alt. Det er nødvendigt, at have en drøftelse om en fælles
vej frem.
Din reaktion er afgørende
• Stil gode spørgsmål
• Vis, at du lytter opmærksomt
Gør noget ved det du hører
• Hvad sker der med det du hører? Vend evt. tilbage, når det
er afklaret.
• Er der andre der skal involveres?
• Er der modsatrettede behov?
• Det er ikke sikkert, at det du hører altid giver anledning til
handlinger, men der skal være en seriøs tilbagemelding. Vær
åben om hvad du prioriterer og hvorfor.
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Anerkend det du hører
• Lyt
• Anerkend og tak
• OBS: det er ikke det samme som at være enig
Læring af fejl og forslag
• Se fremad
• Tilbyd hjælp
• Drøft, overvej og søg sparring om næste skridt og mulige
handlinger
• Brug feedbacken til næste gang i evaluerer tiltagene

Vær konsekvent over for klare overtrædelser af det aftalte
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Brug dilemmakort til at sætte ord på kulturen
Hvor går grænsen?
Sæt ord på de svære dilemmaer
Afdæk holdninger og oplevelser
Skab grundlag for forebyggelse
Skab grundlag for håndtering

• Start med at vælge et kort
• En læser dilemmaet op
• En svarer på spørgsmålene:
• Hvad vil du tænke?
• Hvad vil du sige?
• Hvad vil du gøre?
• Hvad kan din arbejdsplads gøre?
• Alle byder ind
• Vælg et nyt …
OBS: italesæt gerne hvordan/hvornår din TR rolle
kommer i spil

Hjælp hinanden med at sige fra!
Husk, at mennesker kan have svært
ved sige fra, når de er i et fællesskab.

Gør det okay at sige fra, og grib
konstruktivt ind, når du ser noget
grænseoverskridende.
Hav altid andres værdighed på sinde.

Hav en ikke dømmende tilgang til
hinanden.

Tal med og ikke om hinanden!
• Tal om jeres værdier, trivselspolitik
og samarbejde jævnligt.

• Tal om det I gerne vil have fra
hinanden, og ikke blot om det I
ikke vil have.
• Tag en dialog om omgangstonen
inden opstart af projekter, nye
samarbejdsrelationer, modtagelse
af nye medarbejdere mv.

Vær ikke fordømmende!
• Husk at sager skal vurderes fair og
nuanceret, ud fra grovhed,
varighed, hyppighed og mulighed
for at gribe ind.
• Vær undersøgende frem for
fordømmende og sørg for at få
hjælp til at afklare sager, hvis de er
svære eller bliver ved.
• Forsøg at lave aftaler med de
involverende parter, hvis du går
videre med en sag.

Lad ikke magten tage magten fra os!
• Husk, at magt gør det vanskeligt at
sige fra og gribe ind.

• Husk, at nogen er mere sårbare
end andre, fordi de er lavt placeret
i hierarkiet.
• Husk, at med magt følger et øget
ansvar for at bevare andres
værdighed, selvbestemmelse og
integritet.

Tak for jeres
opmærksomhed
Rikke Pabian
Telefon: 30 10 96 15
Mail: rpa@joblife.dk
www: joblife.dk
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