Statens Institut for Folkesundhed

Har du været udsat for
seksuel chikane fra en leder
eller kollega?
Vi søger informanter til interview om seksuel chikane fra ledere, kollegaer eller underordnede

Hvem kan deltage?
Har du været udsat for seksuel chikane eller uønsket seksuel opmærksomhed fra en leder, kollega eller underordnet? Så
vil vi gerne tale med dig. Vi vil gerne tale med både mænd og kvinder, der har været udsat for seksuel chikane.
Vi vil gerne høre din historie
Hvis du har lyst til at deltage, gennemfører vi et interview med dig – enten hos dig eller hos os. Interviewet varer ca. 1-2
timer og handler om dine oplevelser, f.eks. hvilke konsekvenser det har haft for dig, og hvordan din arbejdsplads håndterede det. Interviewet behandles fortroligt – og i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Hvad skal vi bruge interviewet til?
Formålet med undersøgelsen er at hjælpe arbejdspladser med at blive bedre til at forebygge og håndtere seksuel chikane.
Vi gennemfører 15 interview. På baggrund af interviewene gennemfører vi en analyse, som formidles i videnskabelige
artikler og i en vejledning til arbejdspladser. De oplysninger du giver os anonymiseres inden de indgår i en offentliggørelse. Det betyder, at dine oplysningerne indgår i en samlet analyse, hvor det ikke vil være muligt at genfinde specifikke
oplysninger om dig eller din arbejdsplads.
Hvornår?
Vi gennemfører interviewene i 2019.
Hvem er vi?
Statens Institut for Folkesundhed, som er en del af Syddansk Universitet, står i spidsen for projektet i samarbejde med
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, COWI, NIRAS og Arbejdspsykologisk Praksis. Projektet er finansieret af
Arbejdsmiljøforskningsfonden.
Kontakt og information om projektet
Du kan læse mere om projektet på vores hjemmeside: https://www.sdu.dk/da/sif/forskning/projekter/uoensket_seksuel_opmaerksomhed_fra_ledere_og_kollegaer
Hvis du kan tænke dig at deltage, eller hvis du har spørgsmål til projektet, kontakt venligst seniorforsker Maj Britt Dahl
Nielsen fra Statens Institut for Folkesundhed.
M: mbdn@si-folkesundhed.dk
T: 65 50 77 84

