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WEBINARETS FORLØB

• Kort definition af digital chikane 

• Omfang af chikanen

• Hvem hænger dig ud?

• Hvordan håndteres 
den akutte situation

• Hvordan forebygges chikanen
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HVAD ER CYBERCHIKANE ?

Cyberchikane er en gentagen brug af mobiltelefoner, 

chat, instant messaging, e-mail, eller sociale medier 

samt blogs og websider til at chikanere, true eller 

skræmme nogen.

Cyberchikane kan være vanskelig at spore, da 

udøveren som regel er anonym/falsk person.

Ikke alt ubehageligt er ulovligt, men kan belaste 

voldsomt i længden.
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DANSKE FORHOLD

Straffelov

Injurielov

Persondatalov

Arbejdsmiljøloven

Respektpakken

Ansættelsesret

Loyalitetspligt

Tavshedspligt

Decorum

Området omkring chikane 

reguleres bl.a. af

Kollektive overenskomster

Kollektive aftaler

Se i FTF brochure (2014)
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NYE REGLER OM ARBEJDSRELATERET 
VOLD PR 1. FEBRUAR 2015

• Arbejdsgiveren skal forebygge arbejdsrelateret vold 

både inden for og uden for arbejdstiden. 

• Arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres, så 

arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid forebygges.

• Arbejdsgiverens pligter vedrører de ansatte, uanset 

hvor og hvordan volden udøves, og uanset om volden 

er rettet direkte mod de ansatte eller indirekte gennem 

vold mod de ansattes nærmeste. 

• Pligterne omfatter kun tiltag, som arbejdsgiveren kan 

foretage på arbejdspladsen.
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RESPEKTPAKKENS 18 INITIATIVER, BL.A.

• At chikanere personer i offentlig tjeneste bliver nu strafbart efter 

straffeloven. 

• Straf op til 2 års fængsel for fx at offentliggøre navngivne 

offentligt ansattes adresser, portrætbilleder og andre private 

oplysninger på en hjemmeside. 

• Straffen øges fra 2 til 8 år for bl.a. indirekte trusler på internettet, i 

pressen, på sociale medier eller via en anden person. 

• Anklagemyndigheden skal køre flere sager, hvor personer i 

offentlig tjeneste groft og uretmæssigt hænges ud for at have 

begået ulovligheder, der kan koste dem jobbet. 
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HVORDAN OG HVORFOR GÅR DET GALT?

• Internettet er ét stort arkiv, der gemmer alt

• Spredning af oplysninger sker lynhurtigt

• Jo større netværk, jo hurtigere spredning

• Gråzone mellem privatliv og arbejdsliv

• Manglende kendskab til beskyttelse af egen person

• Manglende undervisning og erkendelse af omfanget, 

både hos medarbejdere og arbejdsgivere

• Manglende politikker/rutiner på arbejdspladsen

• ”Hård hud er nødvendig i vores branche”
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HVEM ER DE?

• Den forurettede borger

• Den sørgende slægtning
[manglende forventningsafstemning]

• Den professionelle 

kværulant/troll

• Den private eller politisk forurettede

• Den tankeløse

• Presseomtale repeterer
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HVOR SER VI DET HENNE?

Offentligt ansatte

- advokat og dommere 4:10 familierets og, hver 4. strafferets

- lærere elever forældre,  andre lærere

- sygeplejersker 9 % ud af 2000

- læger, blodprøvetagere

- socialrdg/sagsbehandlere (7% DS) 

- Jobcentre/AkasserHK 37%/pix og navn væk)

- plejepersonale (tidl medarbejder)

- politifolk

- byggesagsansvarlige

- journalister

Privatansatte

- butikspersonale (tankstation video)

- servicemedarbejdere
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MOBILTELEFONEN TAGES I BRUG

• Må gerne optage, må i visse 

tilfælde dele offentligt

• Optagelser bør foretages åbent

• Være opmærksom på, hvad der 

siges i rummet
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2014: UNDERSØGELSE BLANDT 2000 
ERHVERVSAKTIVE SYGEPLEJERSKER 

• Ca. hver tiende (9 %) 
erhvervsaktive sygeplejerske har 
oplevet arbejdsrelateret chikane i 
fritiden. 

• 12 % blandt kommunalt ansatte 
sygeplejersker, kun 7 % blandt 
regionalt ansatte sygeplejersker 

• 1 ud af 20 tænker ofte eller meget 
ofte på risikoen for at blive 
chikaneret i fritiden. 

• 6 % svarer, at deres arbejdsplads 
har procedurer og aftaler på plads 
for at forebygge arbejdsrelateret 
chikane i fritiden 
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ANSATTE PÅ PSYKIATRISKE AFDELINGER

•
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KILDE: DSR 2014

Hvor ofte tænker du på risikoen for 

at blive chikaneret i fritiden?

Har I procedurer og/eller 

retningslinjer for at forebygge 

chikane i fritiden? 
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SKAL MAN SKJULE SIN IDENTITET?

14

”Det gør forholdet mellem os og patienten 

upersonligt. Vi er voksne og professionelle, og vi 

burde kunne præsentere os med vores fulde navn. 

Når vi sletter efternavnet, bliver det sværere for 

patienten efterfølgende at klage over - eller at rose 

sygeplejersken Mette, for hvem er hun?”

(Afdelingssygeplejerske, Aarhus Hospital)
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NY SOCIAL MODSTANDSBEVÆGELSE 
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NEMT AT SAMLES PÅ GODT OG ONDT
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HVAD OPLEVES SOM CYBERCHIKANE ?
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• Hvor går dine grænser, og hvad skal man 

kunne tåle hos jer?

• Kan alle tåle lige meget?

Sygeplejestuderende, nyansatte, ledere?

• Kan man gradinddele chikane?

Acceptabel, Mild, Grovere, Uacceptabel?
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TYPISKE FØLGEVIRKNINGER
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• Foretager umiddelbar personlig beskyttelse 

(hemmeligt telefonnummer, fjerner kontaktoplysninger fra nettet mv)

• Ændrer adfærd på Sociale Medier

• Føler sig udmattet, koncentrationsbesvær, søvnproblemer

• Telefon og mailskræk

• Angstsymptomer, mareridt

• Skyld og skamfølelse, tvivl om personens professionalitet

• Deprimeret

• Sygemeldt kortere eller længere tid

• Stress

• Lavere produktivitet, tidskrævende for arbejdspladsen

• Dårligt ry for arbejdspladsen udadtil – pressen bliver obs

• Dårligt arbejdsmiljø blandt kolleger – persona non grata
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”KRÆNKELSERNE SÆTTER SIG I KROPPEN 
SOM KALK PÅ EN BADEVÆRELSESVÆG”

• De gentagne trusler og ukvemsord, særligt sexualiserede, 

lagres i hovedet på dig.

• Man bliver udstødt, når man taler for meget om det, man 

er ude for. Bliver introvert og ensom.

• Det afgørende er ikke mængden og arten, men hvordan 

ledelse og gruppe håndterer truslerne.

• Når der er fravær af en strategi, opleves krænkelserne 

personligt

19
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HVAD VIL DU SELV GØRE I SITUATIONEN?!
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Facebookopdatering

»Fy for helvede magen 

til inkompetente 

røvhuller skal man 

fand'me lede længe 

efter. (...) Jeres familier 

må virkelige skamme 

sig over jer, I skulle 

fratages jeres stilling og 

tvangssteriliseres, så I 

ikke kunne få børn selv 

(...)«. 

Facebookopdatering

»Fy for helvede magen 

til inkompetent røvhul 

skal man fand'me lede 

længe efter. (...) Din 

familie må virkelige 

skamme sig over dig, du 

skulle fratages din 

stilling og 

tvangssteriliseres, så du 

ikke kunne få børn selv 

(...)«. 
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HUSK I DEN AKUTTE SITUATION AT..

21

• ..sikre beviset:

Tag et print eller foto af skærmen, 

affilm video

• ..gemme mail, SMS og evt

telefonnummer

• ..lade være med at slette krænkelsen 

med det samme

• ..lade være med at gøre 

gengæld/svare tilbage

• ..underrette kontaktperson

• ..opsamle al dokumentation på 

chikane@arbejdspladsen.dk
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FOREBYG VED AT HAVE EN FAST 
PROCEDURE OG VED AT UDDANNE 
MEDARBEJDERNE

Strategisk kommunikation på web – Employer e-

• Definition af trusler, chikane og evt bagatelgrænse (?)

• Hvad skal dokumenteres, hvordan og hos hvem indberettes?

• Hvem går man til, når det er sket? Véd alle dette?

• Hvad skal medarbejderen hhv lederen, TR/AMR, kollegaen gøre

• Krisekommunikation / konfliktnedtrapning online?

• Hvem vurderer graden af krænkelse?

• Hvem anmelder og følger op på anmeldelse?

• Hvilken form for hjælp kan medarbejderen få?

• Opfølgning og efterbehandling af personen

• Opfølgning og efterbehandling i AM-gruppen

• Indlæg digital chikane i MED’s årshjul/fokuspunkt i APV



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

HAR I EN GUIDELINE PÅ JERES 
ARBEJDSPLADS ? AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL SOM EKSEMPEL
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TAK FOR I DAG

Læs tema på Arbejdsmiljøweb:

http://bit.ly/digitalchikane


