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SAMMEN MOT SEKSUELL 
TRAKASSERING

#saviourdrink

The
SAVIOUR



The Saviour er drinken som tar tak i noe som er tilstede 
overalt, også i serverings- og utelivsbransjen, nemlig seksuell 
trakassering. Drinken gir dere en anledning til å signalisere til 

både gjester og ansatte at dere tar problemet på alvor. 

SAMMEN MOT  
SEKSUELL TRAKASSERING

The Saviour er ikke mer enn et fancy glass vann. 
Det spesielle med den, som med mange drinker og 
cocktails, er historien bak og budskapet den serveres 
sammen med. The Saviour serveres på en brikke med 
følgende budskap:

Dere velger selv hvordan dere vil servere The  Saviour. 
Det kan være med eller uten kullsyre,  kanskje har 
den en limebåt, en skive ingefær eller noe helt 
 annet. Den kan serveres som velkomstdrink, eller 
som en  påminnelse i løpet av kvelden. Det viktigste 
er at drinken og budskapet gir dere en mulighet til 
å gi gjestene et signal om at dere har nulltoleranse 
for seksuell trakassering – uten å ødelegge den gode 
stemningen.

Samtidig er det en gylden anledning for  ledelsen 
og ansatte til å snakke sammen om hva seksuell 
 trakassering er, hva man ikke skal akseptere når man 
er på jobb, og hva man gjør hvis det skjer. 

-
«VELKOMMEN TIL OSS.
VI ØNSKER ALLE GJESTER OG ANSATTE  
EN FANTASTISK KVELD.
SAMMEN MOT SEKSUELL TRAKASSERING»
-



Snakk om seksuell trakassering på jobb!
Seksuell trakassering skjer i mange bransjer. I utelivs-
bransjen er mange spesielt utsatt. Ledelsen og ansatte 
på jobb har et felles ansvar for et godt arbeidsmiljø.  

Her er seks grep for å hindre seksuell trakassering  
og trakassering på jobb: 

1. Gi informasjon til alle nyansatte om hvilke 
 rutiner som gjelder på denne arbeidsplassen

2. Snakk om seksuell trakassering og trakassering 
på arbeidsplassen

3. Leders ansvar skal være tydelig 

4. Lag gode rutiner for å melde fra om  seksuell 
trakassering og trakassering og hvordan 
 hendelsene skal håndteres 

5. Brudd på rutiner og retningslinjer skal få 
 konsekvenser for gjester og kunder

6. Gjør en vurdering av hvilke risikoer som er 
på deres arbeidsplass: Er noen mer utsatt enn 
 andre? I hvilke situasjoner er noen mer utsatt?

 Uønsket seksuell oppmerksomhet

 Plagsomt for den   
oppmerksomheten rammer

 Seksuelle kommentarer om kropp og 
utseende, klåing, tafsing, berøring og 
overgrep

 Visning av bilder og film med porno grafisk 
eller seksualisert innhold og seksuelle 
bevegelser

 Et enkeltstående tilfelle av  uønsket atferd 
kan også være seksuell  trakassering

HVA ER  
SEKSUELL  TRAKASSERING?

-



JESPER HØST
-

Jesper Høst har bakgrunn fra flere av 
landets beste cocktailbarer, og var 
Norgesvinner av World Class i 2012 

og 2014. I tillegg til bred erfaring som 
bartender har han levert stoff til flere 
mat- og drikkemagasiner. De senere 

årene har han jobbet som merkevare-
ambassadør i brennevinsbransjen.

ANNE MAURSETH
-

Anne Maurseth er en av Norges mest 
meritterte og profilerte bartendere, 

med bakgrunn fra blant annet Bar Boca, 
No.19 og Pigalle. Desember 2017 åpner 

hun sin egen bar på Youngstorget, 
 Andre Til Høyre. Anne brenner for 

kvalitet og mener at en god bartender 
ikke bør ta seg selv så høytidelig.

HAR DU SPØRSMÅL OM SEKSUELL TRAKASSERING? SLIK KONTAKTER DU OSS:

ARBEIDSTILSYNET 

arbeidstilsynet.no/trakassering facebook.com/arbeidstilsynet 73 19 97 00svartjenesten@arbeidstilsynet.no

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET

ldo.no/trakassering facebook.com/mittombud23 15 73 00post@ldo.no

-
DET FINE MED THE SAVIOUR
ER AT DET BARE ER FANTASIEN 
SOM SETTER GRENSER. HER HAR 
VI LAGET EN TIKI-VARIANT, MED 
APPELSIN- OG ANANASSKIVE,   
COCKTAILBÆR OG KOKOSVANN.


