
I helgen samlades tusentals människor på platser 
över hela Sverige.



Budskapet var enkelt.
Kärlek. Respekt. Och alla människors lika värde.



Allt började med en sexskandal i Hollywood…



…men växte snabbt till en manifestation där 
kvinnor, över hela världen, delade sina personliga 
erfarenheter och stod upp för varandra i sociala 

medier.



Genom att dela en enkel hashtag synliggjorde de att 
detta inte är en enskild händelse. 

Att detta inte är en liten sak. 
Att detta inte bara händer några enstaka kvinnor.



Sexuella övergrepp och trakasserier, allt ifrån små 
“skämtsamma” kommentarer, oanständiga förslag 
och oönskad kroppskontakt till grövre sexuellt våld 

finns överallt. I hemmen, ute på stan och även på våra 
arbetsplatser.



Det här är vår arbetsplats



Här ska alla känna sig trygga



Här ska alla känna sig välkomna



Här är alla lika mycket värda



Här ska ingen någonsin känna sig förtryckt, förlöjligad eller 
nedvärderad - inte av någon anledning.



Män och kvinnor har en självklar plats här. 
Vi jobbar tillsammans för att uppnå något bra - tillsammans. 

Alla skall ha samma möjligheter till utveckling.



Sexistiska kommentarer och opassande närmanden har 
ingen plats här. Det kan låta självklart, men det tål att 

sägas - om och om igen.



Men vi är en stor arbetsplats, och vi ska inte lura 
oss själva. Sexuella övertramp görs överallt, även 

där man minst anar det. 
Vi ska inte tro vi är annorlunda - men vi ska kämpa 

för att bli annorlunda!



Det spelar ingen roll om det sker på arbetstid, på en 
konferens eller på en After Work. 

Alkohol är ingen ursäkt. Inget är en ursäkt.



Har du svårt att veta om du går över gränsen? 
Var lyhörd. Tänk om. Det är aldrig försent att ändra 

sig till det bättre.



Vi vet att det inte alltid är lätt att säga ifrån…



…men om du någonsin känner att du blivit kränkt, eller 
sett någon annan bli kränkt, så ber vi dig berätta för 

någon. Det kan vara din närmsta chef, din chefs chef eller 
bara en kollega som sin tur kan föra din talan.

Du kan alltid vara anonym #acandocodeofconduct



Vi lovar att ta dig på allvar.
Vi lovar att stötta dig på alla sätt vi kan.

Tillsammans blir vi bättre.




