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Dagens tema

•Hva er trakassering og hvor stort er problemet? 

• Hva sier loven og forskningen

• Nå tar det helt av altså........forekomst

• Det handler om menn som misbruker makta si........ forklaringsmodeller

• Arbeidsgivers lovpålagte plikt til å forebygge trakassering

• Hvordan forebygge trakassering i praksis

•Er det så farlig da....... effekter

• Konsekvenser

• Ytre kjennetegn

• Det handler om menn som misbruker makta si........ Forklaringsmodeller

• Er vi spesielt utsatt .....om risikofaktorer og sårbarhet?

•Hvordan behandle påstander om trakassering?

• Arbeidsgivers plikter

» Undersøkelser for å finne riktig faktum

» Konklusjon 

» Konsekvens av regelbrudd

•Hvordan reparere relasjoner/arbeidsmiljø?



Hva er trakassering fra et juridisk 
perspektiv?



Trakassering

• Forbud mot "trakassering og annen utilbørlig adferd" i 

arbeidsmiljøloven §4-3 (3):

• Ingen definisjon av begrepet

• Dynamisk begrep

• Forskjellig i ulike miljøer

• Seksuell trakassering er definert i likestillings- og 

diskrimineringsloven § 13:

•"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket 

seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å 

være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, 

ydmykende eller plagsom"



Seksuell trakassering

• Seksuell trakassering er definert i likestillings- og 

diskrimineringsloven:

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket 

seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å 

være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, 

ydmykende eller plagsom" 



"Seksuell oppmerksomhet"

• Oppmerksomhet av seksuell karakter

• Seksuelt betont oppmerksomhet

• Verbal (eksplisitte spørsmål, ryktespredning om en persons 

seksuelle aktivitet eller gjentatte seksuelle spøker)

• Ikke-verbal (blikk, bevegelser, sende bilder eller videoer med 

seksuelt innhold)

• Fysisk (ulike typer berøringer)



Seksuell trakassering

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket 

seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å 

være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, 

ydmykende eller plagsom" (§ 13)



"Uønsket" seksuell oppmerksomhet

• Den seksuelle oppmerksomheten må være "uønsket"

• Verken velkommen eller gjensidig

• Subjektiv vurdering legges til grunn – kommer an på 

oppfatningen til den som rammes

• Som hovedregel må det sies fra om at oppmerksomheten er 

uønsket, men: 

• Handlingens grovhet eller omstendighetene kan medføre at det er 

seksuell trakassering selv om det ikke er sagt fra



Seksuell trakassering

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket 

seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å 

være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, 

ydmykende eller plagsom" (§ 13)



Oppmerksomheten må ha til "formål 
eller virkning" å være plagsom mv

• Ikke noe krav at den som gir oppmerksomheten har som formål å 

trakassere – nok at den har som "virkning" å være plagsom

• Også den mer vennligsinnede seksuelle oppmerksomhet kan 

derfor utgjøre seksuell trakassering



Seksuell trakassering

"Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket 

seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å 

være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, 

ydmykende eller plagsom" (§ 13)



Oppmerksomheten må være "plagsom"

• Oppmerksomheten må være enten krenkende, skremmende, 

fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom

• "Plagsom"

• Helhetsvurdering. 

• Relevante momenter:

• Hvordan den som utsettes for oppmerksomheten, 

opplever den

• Maktforholdet mellom partene

• Handlingens karakter/grovhet

• Tid og sted for handlingen

• Hvorvidt handlingen har hatt negative virkninger av 

fysisk, psykisk eller arbeidsmessig karakter



Oppmerksomheten må være "plagsom"

• Fra forarbeidene: 

"Ved vurderingen skal det tas i betraktning at kvinner og menn 

ofte har ulik oppfatning av hva som er negativ seksuell 

oppmerksomhet."

"Ved denne helhetsvurderingen skal det tas i betraktning at 

kvinner og menn ofte har ulik oppfatning av hva som er negativ 

seksuell oppmerksomhet. For å gi et effektivt vern mot seksuell 

trakassering, skal det legges til grunn en «kvinnenorm» og ikke 

en kjønnsnøytral norm."



Oppmerksomheten må være "plagsom"

• Uttalt av Likestillings- og diskrimineringsombudet: 

"En rettesnor kan være hva den alminnelige kvinne ville 

ha oppfattet som plagsomt." 



"Annen utilbørlig opptreden"

• Arbeidsmiljøloven bestemmer at arbeidstakere ikke skal utsettes 

for trakassering eller "annen utilbørlig opptreden", jf. § 4-3(3)

• Trakasseringsterskelen litt høyere enn i likestillingsloven – krever 

i utgangspunktet gjentatte hendelser

• Om "utilbørlig opptreden"



Nå tar det helt av 

altså........forekomst



LKU SSB 2013 

– Ukentlig  0,5 %

– En eller flere 

ganger i måneden 4,2 %



LKU 2013 SSB



Har du blitt utsatt for seksuell trakassering-
tall fra arbeidslivet generelt? Undersøkelse i 
arbeidslivet i Norge (Einarsen et al 2006)

Har du i løpet av de siste seks månedene blitt utsatt for seksuell trakassering? 

(siste 6 mnd

Nei 98,9 %

Ja, til en hvis grad 1,0 %

Ja, i høy grad 0,1 %

(N=2539)



Rapportering av spesifikke uønskede seksuelle 

handlinger vs rapportering av seksuell trakassering 

(Einarsen et al., 2006)

• Til sammen 18 % norske arbeidstakere  rapporterer å ha vært utsatt for minst en 

seksuelt trakasserende handling siste seks måneder

• 7.5 % rapporterer å ha vært utsatt for minst to slike handlinger de siste seks måneder.

• Lavere tall enn i  andre europeiske og norske undersøkelser

• Over tre ganger så mange kvinner som menn som har opplevd seksuell trakassering de 

siste 6. måndene

• Kvinner under 36 år sterkt overrepresentert i gruppen som har opplevd seksuell 

trakassering 3 % mot 0,8 % av menn

• Mest verbal direkte, relativt lite nonverbal og direkte 

• De som trakasseres har mer psykiske problemer 2 år senere 



Tre typer seksuell trakassering inn i tre 
typer: 

–verbal (seksuelle vitser og kommentarer 

om kropp, klær og seksualliv)

–nonverbal (stirring eller bilder)

–fysisk (berøring). 



Former for seksuell oppmerksomhet 
og seksuelle tilnærminger (Einarsen et al 2006)

Hvor mange ganger har du i løpet av de siste 6

månedene blitt utsatt for: 

En gang  eller oftere

Uønskede kommentarer angående egen kropp, klesdrakt eller livssti 10,8 %

Andre uønskede verbale kommentarer med seksuelt innhold, f.eks. vitser el. kjønnsdiskriminerende 

uttalelser 

8,0 %

Bilder eller objekter av seksuell art som var uønsket fra din side el. opplevdes ubehagelig for deg 3,7 %

At det er spredt seksuelle rykter om deg 2,1 %

Seksuelt ladet stirring el. andre ubehagelige blikk 4,4 %

Uønskede telefonoppringninger el. brev med seksuelt innhold 1,7 %

Uønsket fysisk kontakt med seksuelle undertoner, som f.eks. klapping, klyping, klåing el. Omfavnelse 4,1 %

Uønskede seksuelle tilnærmelser som du opplevde som ubehagelig, men som ikke inneholdt løfte om 

belønninger el. trusler om straff el. Sanksjoner 

1,8 %

Uønskede forespørsler/krav om seksuelle tjenester med løfte om belønning 0,5 %

Uønskede forespørsler/krav om seksuelle tjenester med trusler om straff el. sanksjoner ved avvisning 0,3 %

Seksuelt overgrep, forsøk på voldtekt el. faktisk voldtekt 0,1 %



Kjønnsforskjeller?

• Fafo, Trygstad et al. 2014: 125 - Utelivsbransjen

– 20 prosent kvinnelige ansatte  - 13 prosent av de mannlige hadde opplevd en eller annen 

form for seksuell trakassering de siste tolv måneder, først og fremst fra kunder

• Nielsen & Einarsen (2012) – Norske arbeidstagere

– Ca  17 % har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering på arbeidsplassen. 

– Like mange kvinner og menn



Endringer i forekomsten av seksuell trakassering 
(STAMI faktabok, Augestad et. al. 2015)

2,5 prosent i perioden 1989 til 2003

5 prosent i 2013



«Er det så farlig da»....... effekter



Effekter
• Handlingen/hendelsen  i seg selv - omgivelsenes reaksjoner og 

håndtering 

• Avhengig  av omgivelsenes reaksjoner og håndtering og tid

• Krenkelser av integritet og verdighet

– Utrygghet

 kan jeg beskytte meg mot ubehag?

 hvorfor er det ingen som beskytter meg/står opp for meg

– Skyld/skam

 Gjorde jeg noe som utløste dette?

 Hvem er jeg/hva er min verdi når du kan gjøre slik?

– Urettferdighet - sinne

 Du gjorde noe galt – jeg sitter igjen med konsekvensene!! 



Langtidseffekter: Mental helse

Baseline Follow-

up

Mental helse

NS

24 months

Trakasserte 

menn

2.03*

Trakasserte 

kvinner

Nielsen, M.B. & Einarsen, S.  (2012)



Blir det mer eller mindre.........
(STAMI faktabok, Augestad et. al. 2015)

2,5 prosent i perioden 1989 til 2003

5 prosent i 2013



Det handler om menn som misbruker makta 
si........ forklaringsmodeller



Forklaringer

•Biologisk modell
– Menn er nå en gangs slik

– Utslag av naturlige drifter

– Ligger ingen diskriminering i dette

•Sosio-kulturell forklaring
– Arbeidsplassen avspeiler bare samfunnet

•Makt-modell

•Spill-over modellen
– Ved sterk skjevdeling i kjønnssammensetning vil kjønnet til minoriteten bli sterkt «synlig»

– Blir mer kvinne enn kollega.



Forklaringer 2
• Organisatoriske modell

– Innebygde forskjeller i makt mellom kjønnene får implikasjoner

– Det generelle arbeidsklima med sine normer og verdier

– Hvor «seksualisert» er den daglige omgangstonen?

– Noen virksomheter har situasjoner som er tvetydige og blander sammen privat og jobb

• Hotell og restaurant

• Teater/Underholdningsindustrien

• Forsvaret og særlig sjøforsvaret

• Universitet og høyskoler



Noen funn om kjønn og ST
• Men feiltolker vennlighet og positiv motakelse som seksuell interesse

• Menn har et snevrer syn på hva som konstituerer uønsket seksuell oppmerksomhet

• Menn er mer «tolerante»

• Menn undervurderer dermed kvinners opplevelse

• Kvinner under 36 år mer «sårbare»

• Stor aldersforskjell øker problemoppfattelsen

• Stor maktforskjell øker problemoppfattelsen

• Menn kan også trakasseres

• Behøver ikke sette merkelappen ST for handlingen skal ha negative virkinger



Er vi spesielt utsatt .....om risikofaktorer og 
sårbarhet?



Risiko faktorer
(Schneider, Pryor & Fitzgerald, 2011)

•Ubalanse i kjønnssammensetning

•Der kvinner er kjønnspionerer 

•Unge kvinner

•Maskuline kulturer

•Gjerne «maskuline» kvinner i slike miljø

• «Privat» lignende situasjoner tilknyttet jobb

• «Tolerant» ledelse og kultur

•Utydelig prosedyrer og holdninger i ledelsen

•Eldre høystatus menn i grupper med mange yngre kvinner?



Sosiale klima faktorer

•Individuell atferds-tendenser 

•Styrkes eller svekkes av klima faktorer

•Klima
– Opplevd toleranse for ST og Kjønnsdiskriminering

– Opplevelsen av hvordan ens klage vil bli håndtert

– Risiko forbundet med å klage

– Sannsynligheten for at påklagd blir sanksjonert

– «Å slippe unna med det»

• «Bruks-teorier» versus «Uttrykte-teorier»
– Hva ledelse sier og hva ledelsen gjør



Hvilke lovpålagte forpliktelser har 
arbeidsgiver til å forebygge og forhindre 

(seksuell) trakassering?



Arbeidsgivers plikt til å forhindre og 
forebygge trakassering

• Arbeidsgiver skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, herunder 

psykososialt (aml §§4-1 jf. 4-3)

• Arbeidsgiver skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å 

hindre diskriminering, herunder seksuell trakassering (likestillingsloven §§ 13 og 

26)



Fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø

• Arbeidet mot seksuell trakassering skal inn i 

internkontrollarbeidet (jf. internkontrollforskriften)

• Gjør en risikovurdering av forholdene i virksomheten

• Utarbeid planer og tiltak for å redusere risikoen



Aktuelle tiltak

• Retningslinjer

• Organisatoriske avklaringer

• Arbeide med kultur og holdninger

•Kartlegge kultur og holdninger

•Bevisstgjøre ledere og medarbeidere 

• Alkoholpolitikk

• Flere kvinner i ledelsen

• "Enpower the bystander"?





Varslingsrutiner må på plass

• Alle arbeidsgivere med mer enn 5 ansatte er forpliktet til å ha 

skriftlige varslingsrutiner (aml § 2A-3)

• Krav til innhold: 

•Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold

•Fremgangsmåte for varsling

•Fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølgning av 

varsling



Hvordan behandle påstander om 
trakassering?



Arbeidsgivers plikter

• Alle varsler om (seksuell) trakassering må undersøkes

• Hva med rykter?

• Ikke relevant om det kalles et "varsel" eller ikke

• Kjernen: Som arbeidsgiver må du finne ut hva som har skjedd og 

vurdere tiltak. Hvis du ikke gjør det risikerer du at du ikke 

oppfyller plikten til å sørge for et fullt forsvarlig psykososialt 

arbeidsmiljø

• Habilitet, kontradiksjon, dokumentasjon og personvern



Undersøkelser for å finne riktig faktum

• Intern undersøkelse vs. ekstern

• Fremgangsmåte: 

•Sjekk virksomhetens egne rutiner

•Ikke behandle saken hvis du selv er beskyldt for trakassering

•Snakk med den som påstår trakassering

•Snakk med den påstås å trakassere. 

•Om kontradiksjon

•Snakk eventuelt med vitner

•Avklar om noen har dokumentasjon (smser, mailer, annet)

•Avhold om nødvendig flere møter

•Ta notater fra alle møter og få dem godkjent

•Ivareta både den som påstår trakassering og den som påstås å trakassere

•Gi informasjon - til hvem og når?

•Konkluder

•Iverksett tiltak



Håndtering av varsler

•Om anonym varsling

•Hva gjør vi hvis det er påstand mot påstand?



Konklusjon – konsekvenser av regelbrudd





Trakassering og oppsigelse

• Arbeidsmiljøloven § 15-7: Krav til at en oppsigelse skal være 

saklig

• Rettslig standard 

•Forarbeidene: Saklighetsstandarden må følge den sosiale 

utvikling ellers i samfunnet

•Påstand: Metoo-kampanjen og den holdningsendring som har 

skjedd har medført at det som før kanskje ikke ga saklig grunn 

for oppsigelse, nå kan gi saklig grunn til oppsigelse



Trakassering og oppsigelse

• Ingen automatikk i at det er grunnlag for oppsigelse selv om 

seksuell trakassering foreligger

• Motsatt: Kan være grunnlag for oppsigelse selv om noe ikke 

utgjør seksuell trakassering

• Oppsigelse grunnet trakassering i hht. arbeidsmiljøloven

• Helhetsvurdering



Trakassering og oppsigelse

• Helhetsvurdering, forts: 

•Handlingenes karakter

•Stillingens karakter (Strengere krav til ledere og andre stillinger med 

"forbildefunksjoner" )

•Enkelthendelse eller gjentatt uakseptabel opptreden?

•Har vedkommende brudd interne retningslinjer/krav til opptreden?

•Har vedkommende gitt uriktige opplysninger i forbindelse med saken?

•Hensynet til den/de som har vært utsatt for trakassering

•Hensynet til arbeidsmiljøet (fullt forsvarlig arbeidsmiljø for øvrige ansatte)

•Interesseavveining 

• Avveining mellom virksomhetens behov og hensynet til den ansatte 

(som vurderes oppsagt)

• Konsekvensene av en oppsigelse - vil en oppsigelse ramme 

uforholdsmessig hardt?



Hvordan reparere 

relasjoner/arbeidsmiljø?



Hvorfor er det vanskelig å snakke om?
• Konsekvenser av å si fra 

• Blir lett fokus på den som klager – ikke godt for eget omdømme

• Marginalt - lite forekommende ? 

• Tabu belagt – impulser mange kan ha kjent på 

• Negativt – destruktiv atferd

• Lett å se andre – fortrenger – undertrykker bevisst opplevelse og refleksjon over 

egen atferd

• Blir lett fokus på enkeltpersoner 

som tydeligst og mest åpent har

tråkket over grensen

• I maskuline kulturer er det 

vanskelig å «bryte» ut

• En måte å opprettholde dominans for «mannekulturer»



Forebygging og 

reparering - Tiltak
–Klart utalte holdninger, verdier og normer

–Klare retningslinjer /policyer
• Lovkrav/forskrifter 

• Holdninger, verdier og normer

• Fremgangsmåter 

• Roller og ansvar 

• Reaksjonsmåter ved håndtering av saker beskrevet i virksomhetens 

retningslinjer

–Varslingssystemer 

–Tydelig inngripen og stillingstagende i situasjoner og saker

–Bevissthet omkring risiko-situasjoner 

–Kompetanse hos ansatte som skal bistå og håndtere saker

–Holdnings og kompetansebyggende tiltak
• Bevisstgjøring gjennom kartlegging

• Strukturert/systematisk dialog med ansatte om tema



Reparasjon
•Personalsak – konfidensialitet

–offer og den som trakasserer

•Korrekt fremgangsmåte ift AML, forvaltningsloven og 

bedriftens interne policyer

•Avstand og adskillelse?

•Bearbeiding av angst, sinne?

•Etiske dilemma


