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Mobbing og seksuell trakassering
– hvordan skal det håndteres?

Claus Jervell 



Hvem rammes?

• 4 prosent sier at de ble utsatt for uønsket 
seksuell oppmerksomhet, kommentarer eller 
lignende på jobben en gang i måneden eller 
oftere. 
• 7 prosent av kvinnene og 2 prosent av mennene 
• Blant kvinner mellom 18 og 24 år var andelen 13 

prosent

• Levekårsundersøkelsen om Arbeidsmiljø 2016 (SSB)



Skadevirkninger av seksuell 
trakassering 

• Kvinner rapporterer i større grad enn menn at stadig trakassering skaper 
ei sterk grad av ubehag og stress.
• Trakassering fra kollegaer og ledere mer alvorlig enn trakassering fra 

kunder/brukere
• Trakasseringa kan føre til alvorlige psykiske helseplager som angst og 

depresjoner. 



Seksuell trakassering er:

«uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller 
virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, 
nedverdigende, ydmykende eller plagsom»

Likestillings- og diskrimineringsloven § 13 3. ledd



Trakassering og mobbing

• Når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger, unnlatelser 
eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, 
skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende er det 
trakassering. Dette kan for eksempel være plaging, utfrysing eller 
sårende fleiping og erting. 

• Trakassering kan forekomme som enkelthendelser, men også gjentatte 
ganger. Dersom det er en enkelthendelse må den være av en viss 
alvorlighetsgrad for at det faller inn under begrepet trakassering. Hvis 
de negative og krenkende ytringene eller handlingene derimot 
forekommer systematisk og gjentas over tid vil det heller dreie seg om 
mobbing, som er en form for trakassering. 



Forbudet mot trakassering

• Trakassering og seksuell trakassering er forbudt etter arbeidsmiljøloven 
§4-3. 
• I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering 

på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, 
seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, etter likestillings-
og diskrimineringsloven §13 jfr. §6 første ledd.



Hvem bestemmer om trakasseringen er 
uønsket? 

Den som rammes av det  (subjektive opplevelse) 
• Krav om en viss alvorlighetsgrad (objektivt krav)
• Enkeltstående tilfeller kan rammes



Må jeg si ifra at det er 
uønsket?

• I utgangspunktet bør man si ifra 
•Mange gråsoner 
• Kan være vanskelig å forstå

•Men det er ikke et absolutt krav



Straffeloven – seksuelle 
overgrep

Seksuell omgang 
• §§ 291-194 - voldtekt 
• § 295 – misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold for å skaffe seg 

seksuell omgang

Seksuell handling 
• § 291 - hovedsakelig beføling av en annens kjønnsorgan eller bryster uten samtykke

Seksuelt krenkende atferd
• § 298 – seksuelt krenkende atferd og annen uanstendig atferd 

• Blotting, å kysse noen mot deres vilje, seksuell ordbruk og seksuelt motivert kikking

Tre hovedkategorier



Arbeidsgivers ansvar

• Krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø
• Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering  
Arbeidsmiljøloven § 4-1 og 4-3

• Arbeidsgivere skal innenfor sitt ansvarsområde forebygge og 
forhindre trakassering og seksuell trakassering.
• Sosiale arrangementer utenfor arbeidstid i arbeidsgivers regi; 

julebord, jobbfest, studietur
• Kolleger, kunder, gjester etc. 

Likestillings- og diskrimineringsloven § 13 sjette ledd



Handlingsplikt ved kunnskap 
om trakassering 

• Når får arbeidsgiver en handlingsplikt?
• Komme til kunnskap
• Ved varsling – ingen formkrav (muntlig, skriftlig, e-post, sms, digitale løsninger)

Det avgjørende er ytringens art – må være egnet som en oppfordring til å 
undersøke saken



Arbeidstakers medvirkningsplikt i 
trakasserings- og diskrimineringssaker

•Ansatte har en medvirkningsplikt i 
arbeidsmiljøloven § 2-3 bokstav d)
• Arbeidstaker skal sørge for at arbeidsgiver eller 

verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir 
kjent med at det forekommer trakassering eller 
diskriminering på arbeidsplassen.



Seks tiltak for å 
forebygge og hindre 
seksuell trakassering



Tiltak 1: 
Kartlegg risiko



Risikokartlegging

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:
• Hva kan gå galt?
• Hva kan vi gjøre for å forhindre dette?
• Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

Risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, 
verneombud og tillitsvalgte.



Risiko i ambulansetjenesten

Risikofaktorer

•Avhengighet og 
underordning

•Uklar grense mellom jobb 
og privatliv

•Seksualisert kultur
•Alkohol
•Negative holdninger

Risikosituasjoner

•Alenearbeid
•Nattarbeid
•Arbeid i «private» 

situasjoner
•Sosiale settinger på 

jobben

Risikogrupper

•Unge og nye 
arbeidstakere

•Kvinner
•Lærlinger
•Midlertidig ansatte
•Ansatte som 

representerer eller 
oppfattes som mindretall



Tiltak 2: 
Regler for oppførsel



Regler for 
ambulansetjenesten

• Å bruke negative eller seksuelt ladete kallenavn på ansatte er ikke 
godtatt
• Kommentarer på kroppen til ansatte er ikke akseptabelt
• Seksuelle tilnærmelser skal ikke skje
• Det er ikke lov å sende nakenbilder og porno til ansatte
• Seksuelle overgrep skal alltid politianmeldes
• Disse reglene gjelder også publikum, pårørende og pasienter
• Alle ansatte skal si ifra når reglene brytes



Hvorfor regler?

• Reglene bør  alltid gjelde: 
• Fra overordnet til underordnet
• Fra ansatte med opplæringsansvar til ansatte under opplæring
• Fra flertallet til et mindretall

• Formålet med regler er å beskytte ansatte mot trakassering. 
• Reglene er ikke ment for å regulere hva gode kollegaer gjør, så lenge det 

er ønsket fra begge parter og  ikke rammer andre ansatte eller 
arbeidsmiljøet.



Tiltak 3: 
Rutiner for 
håndtering



Hva ville du gjort?

•Du er leder og en lærling forteller deg at veilederen kom inn 
og la seg i senga hennes mens hun var på nattevakt.



Hva ville du gjort?

• En nyansatt får mange bemerkninger om kropp og rumpe 
fra en kollega.  

•Du er kollega og overhører dette.



God håndtering av 
trakasseringssak



Huskeliste for god håndtering

1.En leder som får kunnskap om at en ansatt opplever seg trakassert, må ta saken 
på alvor. 

2.Hvis saken ikke løser seg på stedet, skal det settes i gang en formell prosess kort 
tid etter saken kom til kunnskap.

3.Leder skal aldri konkludere uten at begge parter er hørt og fakta er  avklart. 
(kontradiksjonsprinsippet)

4.Ingen saker er avsluttet før det er kommet til en konklusjon.
5.Dersom arbeidsgiver mener at trakasseringen er så alvorlig at den kan rammes 

av straffeloven, må arbeidsgiver vurdere å politianmelde saken.
6.Leder må følge opp begge parter (god informasjon om prosess og håndtering)
7.Hindre gjengjeldelse.
8.Alle trakasseringssaker må dokumenteres i HMS-arbeidet.



Informasjon til de involverte

• Orienter om adgangen til å ha med tillitsperson
• Møteinnkalling – konkretiser hva saken dreier seg om
• Videre prosess og saksbehandling (tidsramme)
• Rettssikkerhet – to involverte ansatte



Rammen for samtalen med 
den som varsler

• Lytt og be om konkretisering
• Tid og sted for hendelsen
• Etterspør dokumentasjon (vitner, sms, andre som kan fortelle samme historie, 

legeerklæring)

• Godkjent referat og oppsummering 
• Bruk klagers ord

Formål å avklare hva som har skjedd:



Rammen for samtalen med den 
det har blitt varslet om

• Rett til å bli kjent med klage/varsel, og godkjent referat
• (den informasjonen som legges til grunn i saken)

• Rett til å uttale seg og gi sin versjon på saken 
• Etterspør dokumentasjon (vitner, sms, andre som kan fortelle samme historie)

• Godkjent referat fra samtalen

• Anonym varsling til hinder for utredning

Kontradiksjonsprinsippet



Bevis i trakasseringssaker

• videoopptak, SMS, skriftlige bevis som referater fra møter, 
vitner, legejournaler 

• Legejournal og vitneforklaring var tidsnær dokumentasjon, 
jf. den såkalte frisørsaken (LA-2009-202366).

Bevis: 



Frisør-saken

Sak fra lagmannsretten (LA-2009- 202366e)

• Søksmål mot arbeidsgiver. 
• En frisør mente hun ble sagt opp fordi hun ikke hadde etterkommet 

sjefen sine seksuelle tilnærmelser.
• Ingen vitner.
• Retten la stor vekt på tidsnær dokumentasjon (legeerklæring, 

vitneforklaring fra sønn og venn). 



Fakta i saken er dokumentert 
– hva så?

• Vurdere om det skal innhentes råd fra HR avdeling, juridisk bistand 
(ekstern/intern), bedriftshelsetjenesten

• Konkludere
• Informere
• Oppfølging 



Dilemma!

• Hun som forteller om saken sier at hun vil at du skal vite, men ikke gå 
videre med saken?

• Hva gjør du?



Hva ville du gjort?

•Du er leder og en lærling forteller deg at veilederen kom inn 
og la seg i senga hennes mens hun var på nattevakt.



Dilemma!

• Hva hvis dette er en liten arbeidsplass med ti ansatte, og leder jobber 
tett med den som har trakassert og har kjent til kulturen uten å gjøre 
noe med det?

• Hvem skal da håndtere saken?



Hva ville du gjort?

• En nyansatt får mange bemerkninger om kropp og rumpe 
fra en kollega.  

•Du er kollega og overhører dette.



Tiltak 4: 
Brudd må føre til 
reaksjoner



Hvilke reaksjoner?

•Du er leder og en lærling forteller deg at veilederen kom inn 
og la seg i senga hennes mens hun var på nattevakt.



Hvilke reaksjoner?

• En nyansatt får mange bemerkninger om kropp og rumpe 
fra en kollega.  

•Du er kollega og overhører dette.



Brudd må føre til reaksjoner

• Hvis trakassering har skjedd mellom ansatte, kan konsekvenser for de 
som trakasserer være: 
• advarsel 
• fratakelse av ansvar 
• omplassering
• oppsigelse 

• Dersom trakasseringen kan rammes av straffeloven, bør arbeidsgiver i 
samarbeid med den som er rammet vurdere å politianmelde saken.



Oppfølging

• Oppfølgingsplan for begge parter
• Hindre at saken eskalerer og hindre gjengjeldelse
• Avklare behov for endring i arbeidshverdag
• Vurdere behov for å styrke rutiner til forebygging eller håndtering av 

trakassering
• Alle saker må dokumenteres i personal- og HMS-systemer



Gjengjeldelse

• «Det er forbudt å gjøre gjengjeld mot noen som har fremmet klage om 
brudd på denne loven, eller som har gitt uttrykk for at klage kan bli 
fremmet. Dette gjelder ikke dersom klageren har opptrådt grovt 
uaktsomt. Forbudet gjelder også overfor vitner i en klagesak.»

Likestillings- og diskrimineringsloven § 14 tilsvarende bestemmelse i aml. §2A-2.



Tiltak 5: 
Tydelig lederansvar



Ledere er ansvarlig for at 
ansatte ikke trakasseres

• Ansvar for kartlegging av risiko, gjennomføring av tiltak og utarbeidelse 
av rutiner i samarbeid med de ansatte
• Ansvaret for håndtering og oppfølging av saker
• Opplæring om seksuell trakassering og trakassering
• Tilbud om bistand i håndtering av trakasseringssaker fra 

bedriftshelsetjeneste (BHT), øvrig ledelse eller HR-avdeling

Ledere: 



Tiltak 6: 
Snakk om seksuell 
trakassering



Oppfriskning i situasjoner 
med økt risiko

• Ansattes erfaringer
• Bedriftens regler for akseptabel oppførsel og behov for avklaringer
• Risikokartlegging for aktuelle arbeidsområder og tiltak for å forebygge 

trakassering
• Rutiner for varsling



Videre behandling



Diskrimineringsnemnda og 
saker om trakassering

• Diskrimineringsnemnda kan behandle saker som gjelder trakassering

• Diskrimineringsnemnda kan ikke behandle saker som gjelder seksuell 
trakassering

• Diskrimineringsnemnda kan behandle saker som gjelder arbeidsgivers plikt til å 
forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering

• Gjengjeldelse ved varsling om seksuell trakassering

• Endringer fra 2020



Diskrimineringsnemnda kan 
ilegge oppreisning

• Diskrimineringsnemnda kan ilegge oppreisning innenfor arbeidslivet
• Oppreisningen skal som hovedregel ligge mellom kroner 20 000 – 80 

000 kroner



Bli med og sett strek for 
seksuell trakassering på 
arbeidsplassen!
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