
 

 

 
 

 

Rutiner for varsling om mobbing og trakassering i  

Norsk Journalistlag 
Denne beskrivelsen av rutinen for varsling om mobbing skal være kjent for alle som 

arbeider i NJ.  

 

Bakgrunn 

Etter arbeidsmiljøloven §2-1 er det arbeidsgiver som har ansvaret for at denne lovens 

bestemmelser følges. I dette ansvaret ligger det blant annet en plikt til å iverksette tiltak 

som er nødvendig for å forebygge og håndtere mobbing på arbeidsplassen. Dette ansvaret 

framgår av lovens regler i kap. 2 og 4 (se §§ 2-2 og 4-1). 

Arbeidstakerne har samtidig en plikt til å «sørge for at arbeidsgiver eller verneombud blir 

underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller 

diskriminering på arbeidsplassen» (§2-3 2. d.). 

 

Trakassering og mobbing er omhandlet i lovens kap. 4 Krav til arbeidsmiljø. Kapitlet 

starter med de generelle kravene til arbeidsmiljøet, blant annet at arbeidsmiljøet: «skal 

være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan 

innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.» (§4-1 1.) 

 

Hovedbestemmelsene om trakassering og mobbing finner vi i lovens:  

§ 4-3.Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet 

1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. 

2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med 

andre arbeidstakere i virksomheten. 

3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. 

4. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger 

som følge av kontakt med andre. 

 

Begrepsavklaring: Hva er trakassering og mobbing? 

Trakassering og mobbing er krevende begreper å forholde seg til, blant annet fordi det er 

store individuelle forskjeller i hva som oppfattes som trakasserende og mobbende. Det er 

selvfølelsen og selvbildet som rammes når vi opplever å bli trakassert. I dette ligger det at 

en person med et skjørt selvbilde kan være mer sårbar enn andre. Den som står bak 

krenkelsene vil ofte stille seg uforstående til at denne handlingen ble opplevd som 

trakasserende. I saker som omhandler trakassering og mobbing er det derfor slik at begge 
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parter har rett til å få framstille saken på sin måte. Det er altså kontradiksjonsprinsippet 

som vi kjenner fra rettssaker, som følges.  

Et tilleggsmoment som er verd å nevne er at personer som opplever å bli trakassert eller 

mobbet, kan endre adferd og oppfattes som vanskelig (aggressiv, negativ, usosial osv.), noe 

som kan slå ut i deres disfavør i møte med omverdenen. For ledelse, verneombud og 

tillitsvalgte er det viktig å være seg bevisst denne sammenhengen.       

 

Arbeidstilsynet peker på følgende kriterier for at handlinger skal kunne karakterisert som 

trakassering og mobbing:  

 

a) Trakassering – herunder uønsket seksuell oppmerksomhet: 

• Vedvarende: Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid 

blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer.  

• Ubalanse: Videre er det gjerne en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir 

trakassert kan ha vanskelig for å forsvare seg.  

- Vi snakker altså ikke om trakassering dersom to omtrent like sterke personer 

kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående episode. 

- Tilsynet nevner følgende eksempler på trakassering: Uønsket seksuell 

oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver eller sårende 

fleiping og erting. 

 

b) Mobbing: 

• Inngår i trakassering: Mobbing faller inn under trakassering. Som hovedregel er det 

snakk om gjentatte handlinger. 

• Også samme nivå: Til forskjell fra trakassering, kan mobbingen involvere en person på 

samme nivå i organisasjonen. En person kan altså bli utsatt for mobbing både fra 

ledere og kolleger. 

- Styrkeforholdet mellom partene handler ikke nødvendigvis om formell plassering i 

organisasjonen.  

- Mobbing er ikke et begrep i Arbeidsmiljøloven. 

 

 

 

NJ har nulltoleranse for mobbing, trakassering og annen utilbørlig oppførsel på 

arbeidsplassen. Det er viktig at ledere og ansatte i NJ arbeider for å forebygge mobbing og 

trakassering. Alle har et kollektivt ansvar for å ta vare på hverandre og å gjøre sitt 

ytterste for å bevare det gode arbeidsmiljøet.  

 

Ledelsen har plikt til å iverksette tiltak som er nødvendig for å forebygge og håndtere 

mobbing på arbeidsplassen (arbeidsmiljølovens kap. 2 og 4). 

Dersom du selv opplever å bli mobbet eller opplever at kolleger blir utsatt for mobbing, 

har du plikt til å varsle om dette så snart som mulig (aml. §2-3 2 d.). Loven nevner 

arbeidsgiver og/eller verneombudet som de du skal varsle, men du kan også kontakte 
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tillitsvalgte. Du velger selv hvem du vil varsle. Dersom den nærmeste overordnede er 

involvert i saken, skal saken tas opp med dennes overordnede. Dersom NJs øverste 

ledelse er involvert, kan henvendelsen rettes til landsstyret. Landsstyret bør vedta hvem 

som er stabens kontaktperson. 

 

Det er viktig å få avdekket hva som faktisk har skjedd i slike saker. Det er også viktig å 

bringe klarhet i hvordan saken er oppstått og årsaken til at den har fått utvikle seg - blant 

annet fordi mobbesaken kan inngå i et mer omfattende arbeidsmiljøproblem. Hvis dette 

er tilfellet, er det viktig at personalsaken og arbeidsmiljøproblemet håndteres hver for seg.  

 

Denne gjennomgangen av saken kan ende i tre hovedtyper konklusjoner: 

 

1. Det foreligger mobbing. 

2. Objektivt sett foreligger det ikke mobbing, men enkelte har opplevd uønskede 

handlinger eller det er forhold på arbeidsplassen som oppleves som mobbing. 

3. Det er ikke grunnlag for påstanden om mobbing. Handlinger og arbeidsmiljø er 

innenfor rimelighet av hva en arbeidstaker må forvente. 

 

Denne rutinebeskrivelsen omhandler behandlingen av saker som faller innenfor pkt 1. 

Dersom gjennomgangen avdekker forhold som faller inn under pkt. 2, så er det primært 

en sak for ledelsen, verneombud og tillitsvalgte. 

 

Prosedyre 

Målet er å løse denne typen saker på lavest mulig organisasjons- og konfliktnivå. All 

saksbehandling skal være konfidensiell. Det skal settes opp referater fra alle formelle 

møter. Mobbesaker følger som hovedregel følgende prosedyre i NJ:  

 

1) Uformell samtale 

a) Dersom du opplever å bli mobbet, bør du først ta en uformell samtale med en 

kollega for å få deres syn på saken. Det er vanlig å føle seg forvirret og usikker i en 

slik situasjon, og man kan trenge noen å prate med for å vurdere hendelsene og 

egne reaksjoner på disse. 

b) Ledere/verneombud/tillitsvalgte som blir varslet om mobbing, tar først en uformell 

samtale med den som er/kan være utsatt for mobbing. Målet med denne samtalen 
er både å bringe klarhet i hva som har skjedd og å se etter muligheter for å løse 

saken på et tidlig stadium.  

c) Det er den som opplever å bli mobbet som avgjør om og når saken skal forfølges 
gjennom en formell prosess. 
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2) Formelle samtaler med nærmeste leder 

a) Dersom det er avklart at det forekommer mobbing eller trakassering blant de 

ansatte, innkaller nærmeste lederen snarest til samtaler med de impliserte. Alle 

partene i saken skal bli hørt. Det anbefales at hver av partene gis anledning til å få 

komme med sin versjon, før det eventuelt avholdes fellesmøter. 

b) Det skal i innkallingen til samtalen framgå hva saken gjelder. Det skal også opplyses 

om at det er mulighet for å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen støtteperson 

gjennom hele løsningsprosessen. 

c) Lederen vurderer muligheten for at saken kan løses i minnelighet mellom partene, 

eventuelt ved bruk av megling. Lederen kan da selv opptre som megler eller 

beslutte å søke hjelp utenfra. 

d) Dersom alvorlighetsgraden er høy og/eller det er liten vilje hos de involverte til å 

finne løsninger, skal det ikke benytte megling eller andre uformelle 

løsningsmetoder. Alvorlighetsgraden vurderes med hensyn til både handlingenes 

art, hvor lenge forholdet har pågått, styrkeforholdet mellom partene og 

konsekvensene handlingene har medført. 

e) Leder må tidlig i prosessen sikre at ingen av partene utsettes for uheldige 

belastninger eller utilbørlig atferd etter at melding om mobbing eller trakassering 

er fremsatt. 

f) Møtereferat skrives fra alle møter, men begrenses til hvilke problemstillinger som 

ble diskutert og hva som ble konklusjonen. Referatet skal underskrives av den/de 

involverte og leder før møtet avsluttes. Dersom det er uenighet om innholdet i 

referatet/konklusjonene skal dette framkomme av referatet. 

 

3) Saksbehandling  

a) Den formelle saksbehandlingen skal sikre kartlegging, analyse, tilbakemelding, 

avtale og oppfølging. Nærmeste leder har ansvar for at saken blir håndtert på en 

god måte, og at det blir iverksatt nødvendige tiltak. Dersom nærmeste leder er 

den som beskyldes for mobbing eller trakassering, skal saken håndteres av 

sekretariatsleder. Dersom medarbeidere fra flere avdelinger involvert, avgjør 

sekretariatsleder hvem som skal håndtere saken.  

b) Den som mener seg utsatt for mobbing, trakassering eller annen utilbørlig 

opptreden utarbeider en skriftlig klage på forholdet. Klagen stiles til nærmeste 

leder. Dersom nærmeste leder er involvert i saken, stiles klagen til 

sekretariatsleder.  

c) Partenes virkelighetsoppfatning av hendelser vil ofte være ulike og i en del tilfeller 

helt motstridende. Det er derfor viktig at begge parter bidrar til å beskrive fakta i 

hendelsesforløpet, deltar i sakshåndteringen og bidrar til å finne løsninger. 

d) Ivaretakelse av taushetsplikten er sentralt for videre oppfølging, da denne typen 

avvik er av en spesiell karakter og svært belastende for de involverte. Disse sakene 

skal derfor betraktes som personalsaker og behandles med nødvendig 

konfidensialitet. 
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e) Det må i hver enkelt sak avklares hvem som skal involveres i prosessen og hvilke 

roller de skal ivareta. Dersom leder eller en av partene i konflikten føler behov for 

bistand gjennom løsningsprosessen, kan bedriftshelsetjenesten eller andre med 

relevant kompetanse hentes inn i alle trinn i prosessen.  

f) En sak som trekkes i langdrag kan slite både på de involverte parter og hele 

miljøet. Der hvor partene ikke selv kommer til enighet, må ledelsen minne partene 

om hvilken type adferd som tolereres. 

 

4) Tiltak og eventuelle sanksjoner rettet mot de involverte 

a) Tiltak må vurderes i hver enkelt sak ut fra alvorlighetsgrad og hva som er tjenlig 

for de involverte og NJ. Arbeidsgiver har ulike sanksjonsmuligheter så som 

advarsel, forflytning, endring i ansvarsområde, oppsigelse og avskjed. Styringsretten 

innebærer også muligheter som kompetanseheving, ros, oppreising, bedre 

tilrettelegging av arbeidet mv. 

b) Dersom partene fortsatt skal ha samarbeidsrelasjoner må det avtales spilleregler 

for hvordan de skal forholde seg til hverandre i fremtiden. Mulige sanksjoner for 

brudd på spillereglene bør fremgå. 

c) Når tiltak er iverksatt skal utviklingen følges nøye gjennom jevnlige samtaler med 

partene. 

d) Det skal avklares med de involverte hvilken informasjon kollegene skal få om 

saken, og hvordan denne informasjonen skal formidles. 

e) Dersom arbeidsgiver med sikkerhet kan konkludere med at påstandene om 

mobbing eller trakassering er grunnløse og at de har blitt fremmet med det formål 

å skade en annen person, bør det vurderes sanksjoner mot den som har meldt inn 

saken. 

 

5) Tilbud om samtale 

a) Å bli utsatt for mobbing eller trakassering kan gjøre noe med en persons 

grunnleggende oppfatninger av sine omgivelser. I slike tilfeller kan det være nyttig å 

få diskutere opplevelser og reaksjoner med bedriftshelsetjenesten eller annet 

helsepersonell i ettertid. 

b) Også den som har blitt beskyldt for mobbing/trakassering kan ha behov slik 

bistand. Dette avtales direkte med bedriftshelsetjenesten. 

 

6) Evaluering av sakshåndteringen  

Håndtering av konkrete saker om mobbing, trakassering eller annen utilbørlig 

opptreden er krevende, og ingen saker er helt like. Det er imidlertid mulig å trekke 

lærdom fra den ene prosessen som kan nyttiggjøres i den neste. Det skal derfor alltid 

settes av tid til å evaluere prosessen i ettertid. 
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