
Språk & jargong
- ok för mig – kanske för dig?

Åh, vad jag är rolig. Tur för alla att 
jag är här är så att det blir lite 
lättsammare på jobbet…..

Åh, tänk att man ska behöva stå ut 
med det här varenda dag. Kan jag 
få jobba ifred…..



Ok?

”Arbetsledaren har uppmanat mig att  ha bikini på sommaren på 
bygget, så att alla skulle få lite glädje under arbetsdagen”



#sistaspikenikistan



#sistaspikenikistan

 ”Min fru är bortrest så nu ska jag hem och runka och 

fantisera om dig”

 ”Du förstår inte det här för att du är kvinna”

 ”Hur känns det att ha tjejer här på bygget? Rycker det inte 

lite i dingelingen?”





Diskrimineringsgrunder

 kön 

 könsidentitet eller uttryck

 etnisk tillhörighet

 religion eller annan trosuppfattning

 funktionsnedsättning

 sexuell läggning

 ålder



Trakasserier är inte tillåtna på arbetet 

(SFS 2008:567)

Trakasserier 
Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har 
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Trakasserier kan till exempel vara kommentarer med anspelningar 
på en individs etniska tillhörighet, religion eller trosuppfattning eller 
nedsättande kommentarer om kvinnor eller män.

OBS!
Det är den trakasserade som avgör vad som är kränkande.



Sexuella trakasserier är inte tillåtna på 

arbetet (SFS 2008:567)

Sexuella trakasserier
Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Sexuella trakasserier kan till exempel vara ovälkommen beröring av 
sexuellt slag, sexuella anspelningar eller kommentarer, blickar och 
gester.

OBS!
Det är den trakasserade som avgör vad som är kränkande.



Kränkande särbehandling är inte 

tillåtet på arbetet (AFS 2015:4)

Kränkande särbehandling

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett 
kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs 
utanför arbetsplatsens gemenskap.



Alla arbetsgivare ska förebygga 

trakasserier (DL 2008:567)

Process

Undersöka risker
Analysera orsaker till riskerna
Vidta åtgärder
Följa upp och utvärdera



Workshop
Beskriv din arbetsmiljö med tre ord

- På egen hand
- Ett ord på varje lapp



Workshop
Välj ett av dina ord

- Prata i gruppen om era ord
- Lika? Olika?
- Varför har du valt ditt ord?



Workshop
Välj tre ord som beskriver en arbetsmiljö ni vill ha

1. På egen hand
2. I gruppen
3. Alla

Kan ni enas om tre ord?



Ni är varandras arbetsmiljö 

ta hand om varandra!


