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När bestämmelserna i diskrimineringslagen 
skärptes för ett år sedan fick arbetsgivare ett 
större ansvar för att förebygga och motverka 
diskriminering. Enligt lagens mening är 
trakasserier, med eller utan sexuella inslag, en 
form av diskriminering. Det är enligt 
definitionen trakasserier att kränka en 
persons värdighet om det har samband med 
någon av sju diskrimineringsgrunder, där kön 
är en. Sådant får inte förekomma på en 
arbetsplats, och det är alltså ledningens ansvar 
att se till att det inte gör det.

Andemeningen är densamma i arbetsmil-
jölagens föreskrifter om organisatorisk och 
social arbetsmiljö. Här framhålls chefens 
ansvar för att skapa en bra social och 
organisatorisk arbetsmiljö. Chefer och 
arbetsledare ska ha kunskaper, bland annat 
om hur kränkande särbehandling förebyggs 
och hanteras. Vikten av att arbeta strategiskt 
med de här frågorna betonas. Det är alltså 
ingenting man kan nedprioritera.  

När över hundra tusen kvinnor i ett 
fyrtiotal olika branscher delade sina 
erfarenheter av sexuella övergrepp och 
trakasserier visade de alltså på brister i det 
ansvar som lagen ålägger arbetsgivarna. I 
kölvattnet efter den kraftiga #metoo-vågen 
och alla de förfärliga berättelser som kommit 
i dagen är det bara att konstatera att vi har 
långt kvar till dess lagstiftarnas intentioner är 
uppfyllda. Ovälkomna sexuella närmanden 
och trakasserier med sexuell underton är 
uttryck för makt och respektlöshet. Dess-
utom står det alltså i direkt strid mot lagen. 
Förhoppningsvis har vi nu kommit till den 
vändpunkt som är absolut nödvändig. Jag 
hoppas att den uppmärksamhet som #metoo 
väckte har bidragit till ökade insikter om de 
grundläggande strukturella problem i 
samhället, som visar sig i form av ojämställd-

Nolltolerans mot trakasserier
självklar facklig ståndpunkt

het inom olika områden, inte minst i 
arbetslivet. 

Det tydliga arbetsgivaransvar som lagen 
innebär ställer krav på cheferna. Här behövs 
ledare som har kunskap och styrka och som 
förmår att skapa trygghet i arbetsgruppen och 
hindra att det uppstår subgrupper. Men 
cheferna måste också få förutsättningar, 
kompetens- och resursmässiga, för att kunna 
ta det ansvaret. Det är oerhört viktigt för att 
skapa goda och jämlika arbetsplatser – och 
här brister det tyvärr på många håll.

Men vad har facket för ansvar? Vad kan 
vi göra? Och vad gör vi?

En sak är klar; trakasserier och kränk-
ningar strider mot våra fackliga grundvärde-
ringar och är oacceptabla. De får aldrig stå 
oemotsagda! Det är därför det är viktigt att vi 
som kollektiv tar tydlig ställning och arbetar 
aktivt för ett arbetsliv, fritt från alla typer av 
kränkningar. Den tystnadskultur som rått är 
förödande. Därför har vi också, var och en av 
oss, ett ansvar för att reagera och agera om vi 
ser tecken på diskriminering och trakasserier. 
Det kan vara svårt. Men för det mesta går det 
att ta hjälp – av en arbetskamrat, av chefen 
eller av en facklig företrädare. 

Det går förstås inte att rakt av jämföra 
sexuella övergrepp med de orättvisor som vi 
ser på arbetsmarknaden. Jag vill ändå peka på 
ett samband. Det handlar om respekt och 
likavärdering. Att kvinnor i akademikeryrken 

» Vi har, var och  
en av oss, ett  
ansvar för att  
reagera och agera 
om vi ser tecken på 
diskriminering och 
trakasserier.  «

har en livslön efter skatt som är 2,8 miljoner 
lägre än männens – är inte det också ett 
förminskande av kvinnor? Eller att det är i de 
kvinnodominerade yrkena som vi ser de flesta 
deltidstjänsterna? Att bara tre flickor av tio 
tror att de har samma möjligheter som pojkar 
att nå en hög chefstjänst – och att de har rätt 
i det? 

Allt det här är exempel på otidsenliga 
strukturer. Mycket av jämställdhetsarbetet i 
förbundet och inom Saco handlar om att riva 
de oacceptabla mönstren. Det är därför vi vill 
ha en tredelad föräldraförsäkring, för att det 
är ett sätt att komma ifrån det snedvridna 
ansvaret för hem och familj, som straffar sig 
på arbetsmarknaden. Och det är därför vi 
arbetar för fler karriärtjänster, särskilt i 
kvinnodominerade yrken. Det är en viktig 
uppgift för fackförbunden att fungera som en 
blåslampa gentemot arbetsgivaren i frågor 
som de här.

Det finns stöd i forskningen för att 
förväntningarna på kvinnor och män är olika 
– vad vi kan, vad vi bör göra och vad vi är 
värda. Att lyfta fram vars och ens kompetens 
och värde på arbetsplatsen bidrar till att ändra 
den bilden. Det är ett av de sätt vi jobbar på i 
förbundet, för att skapa rättvisa villkor och 
värna respekten mellan arbetskamrater, 
oavsett kön. I det arbetet kan vi dra nytta av 
den kraft och de lärdomar som #metoo 
lämnat efter sig.  n n n


