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Hva er seksuell trakassering? 
Skrevet av: Åsta Lovise Einstabland, leder, Senter for likestilling den 29.01.2018  

Mange arbeidsgivere opplever i disse dager å måtte forholde seg til og svare for hvordan de har 

håndtert, og håndterer, tilfeller av seksuell trakassering blant egne medarbeidere. Vi har laget en 

kort oppsummering som hvordan en kan bygge holdninger og lage gode rutiner for forebyggende 

arbeid mot seksuell trakassering.  

- Hva er seksuell trakassering? 

Seksuell trakassering defineres som regel som uønsket seksuell 

oppmerksomhet som oppleves som krekende og plagsom for den som 

rammes. 1 

Det er vanlig å skille mellom fysisk, verbal og ikke-verbal trakassering. 

Verbal trakassering: kan skje via for eksempel seksuelle hentydninger og forslag eller kommentarer 

om kropp, utseende eller privatliv. 

Ikke-verbal trakassering: dreier seg for eksempel om nærgående blikk, kroppsbevegelser, visning av 

seksuelle bilder, blotting og liknende. 

Fysisk trakassering: omfatter alt fra uønsket berøring, klemming og kyssing til overgrep som voldtekt 

og voldtektsforsøk. Seksuell trakassering forekommer også i utstrakt grad på nettet, på sosiale 

medier, e-post eller tekst- og/eller bildemeldinger  

Det er likevel utfordringer knyttet til en entydig definisjon på hva slags adferd som skal anses som 

seksuell trakassering. Definisjonen beror nemlig på den subjektive oppfatningen hos den som 

oppmerksomheten rettes mot. Dette gjelder for øvrig alle former for trakassering. Hentet fra FAFO 

rapport.2 

- Hvor utbredt er seksuell trakassering? 
Det er få saker som kommer opp i domstolene eller blir klag inn til Likestillings- og 

diskrimineringsombudet. Vi kan likevel anta at det er store mørketall. Oppmerksomheten i media 

etter #METOO kampanjen har vist at dette er tilfelle. 

                                                           
1 Bilde hentet fra Flicker 
2 http://www.fafo.no/images/pub/2017/20617.pdf 



I SSB arbeidslivsundersøkelse fra 2017 fremkommer det at 4 prosent av alle sysselsatte blir jevnlig 

utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016. Her ser vi også store forskjeller 

mellom kjønnene og i forhold til alder og yrkesgrupper i forhold til hvem som blir mest utsatt for 

uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen. Sykepleiere er den yrkesgruppen som er mest 

utsatt. Mens 7 prosent av kvinnene i levekårsundersøkelsen svarte ja på at de ble utsatt for uønsket 

seksuell oppmerksomhet, svarte 2 prosent av mennene at de var utsatt for dette. Blant kvinner 

mellom 18 og 24 år var andelen 13 prosent. 3 

Tilfeller av seksuell trakassering kjennetegnes ofte av hierarkiske maktrelasjoner og statusforskjeller, 

der den som trakasserer, ofte er overordnet den som blir trakassert (McDonald 2012). Ofte vil 

kvinner og menn ha ulik oppfatning av hva som er uønsket seksuell oppmerksomhet.  

Det kan også være utfordrende å skille seksuell trakassering fra kjønnstrakassering, det vil si 

forskjellsbehandling på grunn av kjønn. I tilfeller av seksuell trakassering er ofte makt-ubalanse 

mellom partene en større komponent, for eksempel mellom leder og ansatt. FAFO rapport4   

   - Hva sier lovverket? 
Trakassering på arbeidsplassen er forbudt etter arbeidsmiljøloven. Enhver har rett til et arbeidsmiljø 

fritt for trakassering. Dette er videre presisert i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 om forbud 

mot å trakassere, og i internkontrollforskriften (HMS)  

§ 13.Forbud mot å trakassere 5 

«Arbeidsgivere og ledelsen i organisasjoner og utdanningsinstitusjoner skal innenfor sitt 
ansvarsområde forebygge og forhindre trakassering og seksuell 
trakassering.»    

 - Hvilket ansvar har arbeidsgiver?  
Som arbeidsgiver og leder har du et særskilt ansvar, hvor arbeidsgiver er 

pliktig til å arbeide aktivt og forebyggende mot seksuell trakassering på 

arbeidsplassen.6 

 I tillegg har arbeidsgiver undersøkelsesplikt ved grunn til mistanke om seksuell trakassering, selv om 

ikke offeret vil varsle. Det handler om å skape en arbeidsplass der alle kjenner seg trygge og blir møtt 

med respekt. Seksuell trakassering er ikke verdiskapene, derfor er det viktig at arbeidsgivere er 

tydelige på å skape gode holdninger og åpenhet rundt temaet. I tillegg er det viktig at en har 

oppdatert kunnskap om håndteringa ulike situasjoner relatert til seksuell trakassering. Noen er 

uakseptable og noen er faktisk straffbare.  

- Hvordan bygge holdninger og rutiner for forebyggende arbeid? 
Det er første og fremst viktig å forebygge seksuell trakassering. Arbeidsmiljøloven stiller formelle 

krav til virksomhetenes systematiske HMS-arbeid (internkontroll). Blant annet stilles det krav om 

formulerte målsettinger og handlingsplaner, og det er krav om en dokumentert skriftlig HMS-plan 

(aml. § 3-1).  

                                                           
3 https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/4-prosent-utsatt-for-uonsket-seksuell-
oppmerksomhet 
4 http://www.fafo.no/images/pub/2017/20617.pdf 
5 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51#KAPITTEL_2 
6 Bilde hentet fra iStockphoto 



I tillegg handler det om å ha en tydelig dialog i forhold til hva som er passende oppførsel på jobben. 

Eksemplifisere i forhold til hva som menes med uakseptable bruk av negative ord eller kommentarer 

om kropp. Her kan en også ta inn eksempler på god kundebehandling, sosiale kjøreregler rundt 

representasjonsmiddager ol. eller i forhold til sosiale events som fredagspilsen. Viktig å ta i bruk 

handlingsplaner og ha retningslinjer i personalhåndboken for hvordan en forebygger og håndterer 

uønsket seksuell oppmerksomhet.  Og samtidig sikre at en har gode oppfølgingsrutiner gjennom HMS 

arbeid. Det må aldri utvikles en kultur hvor en sier «Han må du passe deg for» Dette er en farlig 

kultur hvor en stilltiende lar dette passere uten konsekvenser.  

- Hvordan kan situasjoner håndteres?  
Du skal undersøke. Klager skal undersøkes. Begge parter skal bli hørt. Er du anklaget for noe, skal du 

også ha rett til å vite at du er anklaget. Det er ikke sikkert at konklusjonen blir at det er seksuell 

trakassering, men det å ikke håndtere, er brudd på arbeidsmiljøloven for begge parter.7   

 

 

Ønsker du nærmere informasjon eller kurs om seksuell trakassering – så ta 

kontakt med post@senterforlikestilling.org  eller på telefon 381 41221  

 

I tillegg arrangerer vi en nasjonal konferanse ved Universitetet i Agder  

iKonferansen: Likestilling – i går, i dag og i morgen.  

6.og 7. juni 2018  

Her vi dette temaet blitt fokuset i foredrag og i workshop: 

https://www.ikonferansen.no/#om-konf  

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://kifinfo.no/nb/2016/05/handtering-av-seksuell-trakassering-er-viktigere-enn-forebygging 
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