PÅ DEN HÄR ARBETSPLATSEN ÄR
ALLA TRAKASSERIER FÖRBJUDNA
Vad är sexuella trakasserier och
trakasserier på grund av kön?
Ett beteende är alltid trakasserande eller
ofredande om någon upplever att det är
obehagligt. Den som trakasserar kan vara man
eller kvinna, chef eller medarbetare, arbetskamrat eller kund.
Trakasserier kan bland annat vara:
• att tala nedsättande om det andra könet
eller andra könsidentiteter
• att tafsa eller på annat sätt röra vid en
annan
• att föreslå eller kräva sex, ibland också att
föreslå dejt
• påträngande gester eller miner
• oanständigt prat eller tvetydiga skämt,
kommentarer om privatliv, klädsel eller
kropp
• att ha ”flick- eller pojkkalendrar” framme
• brev och meddelanden med sexuell ton

Är du själv en som trakasserar?
Om någon anser att ditt agerande är trakasserande eller ofredande, ta kritiken på
allvar.
• Arbetsplatser och människor är olika,
och du kan inte själv bestämma vad
andra upplever besvärande. Någon kan
uppleva att en viss sak är trakasserier,
trots att samma sak inte skulle störa
andra.
• Jämställdhetslagen slår fast att arbetsgivaren alltid är skyldig att reda ut
påståendena och ingripa i sexuella
trakasserier. Arbetsgivaren kan ge
en varning, anmärkning eller rentav
sparken på grund av trakasserierna.

Trakasserar din arbetskamrat?
•

Lider du av trakasserier?
•

•

•

Säg tydligt åt den som trakasserar att du inte
tycker om beteendet. Du kan också skriva ett
meddelande. Spara själv en kopia. Om det
inte räcker, ta kontakt med din chef.
Du kan också kontakta företagshälsovården,
förtroendemannen, arbetarskyddsfullmäktige, ditt fackförbund eller
jämställdhetsombudsmannen. På din
begäran för de saken vidare.
Skriv upp alla händelser och platser samt
namnen på alla andra närvarande.

•

•

Trakasserier är alltid ett problem för hela
arbetsgemenskapen. Arbetskamraterna
ska genom ord och handling visa att
trakasserier inte kan godtas.
Diskutera med parterna och/eller
meddela chefen, förtroendemannen
eller arbetarskyddsfullmäktige vad du
har sett eller hört.
Alla människor har rättsskydd. Den som
anklagas för trakasserier får inte dömas
innan frågan är utredd.
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