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Hva virker med tanke på å forebygge og

håndtere mobbing og trakassering?

• Basert med intervjuer av 
214 erfarne HR ledere
/medarbeidere i 14 land

• Hvilke råd har erfarne HR-
folk til oss?

• Hva bør man satse på?



Salin et al., (2020). Prevention of and interventions in workplace bullying: a global study of human resource 
professionals’ reflections on preferred action. The International Journal of Human Resource Management, 31(20), 2622-
2644. https://doi.org/10.1080/09585192.2018.1460857 
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Hva er viktig for å forebygge: Hva trekkes fram?
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ILO #190, 2019

Each Member shall adopt laws and regulations requiring 

employers to……… 

(a) adopt and implement, in consultation with workers and their 

representatives, a workplace policy on violence and 

harassment;



Arbeidsgiver skal i denne forbindelse 

være pålagt å utvikle (Artikkel 10) 

• “complaint and investigation procedures, as well 

as, where appropriate, dispute resolution mechanisms 

at the workplace level”;
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The International Labour
Organization’s convention on 
violence and harassment in the 
world of work (2019):

• Viktigheten av lovverk

• Gode policier, rutiner, 
handlinsprogram

• Systematisk overvåke risikofaktorer

• Utvikle klageprosedyrer

• Undersøke klager (varsel)

• Benytte formelle sanksjoner



Internkontroll:Aml § 3-1. Krav til systematisk HMS

• b)ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er 
fordelt, 

• c)kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere 
risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å 
redusere risikoen, 

• e)iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av 
krav fastsatt i eller i medhold av denne lov, 

• Varslingsreglene kommer på toppen av dette



Virker det?



Ting vi har lurt på
• Har klima, kultur og ledelse noen betydning

• Virker systemer, rutiner og retningslinjer

– Forebyggende på problematikk?

– Håndterer vi da saker bedre?

• Hvordan håndteres saker i praksis? 

– Konsekvent?

– Uformell håndtering?

– Formell saksbehandling –
• Faktaundersøkelser

• Kontradiksjon og andre saksbehandlingsprinsipper
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Gode 

systemer 

og rutiner

God handtering 

av innmeldte 

saker?
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Gode

systemer

og rutiner

Forekomst av 

mobbing og 

trakassering

?



Etisk 

infrastruktur



Etisk infrastruktur

• Formelle og uformelle system 

i organisasjoner for å 

forebygge og også lette

håndtering av uetisk atferd

hos ledere og medarbeidere

– I vårt tilfelle



Formelle system

10/24/2022

• Formelle, ofte skrifteliggjorte

rutiner, retningslinjer og

praktiske prosedyrer og

arbeidsmetoder som er

observerbare bade innenfra og

utenfra organisajonen

(Tenbrunsel et al 2003) 



Uformelle etiske system 

10/24/2022

• Organisatoriske element som mer

utgjør subtile beskjeder og

informasjon om virksomhetens faktiske

verdier, holdninger og praksus når det

gjelder etiske spørsmål

– Klima og kultur

– Lederes praksis



Formelle 
system

Uformelle 
system

Etisk 
infrastruktur

(Tenbrunsel, et al, 2003)



Etisk infrastruktur

Formelle system

Standardisering 

• Kommunikasjon

• Opplæring

• Overvåking

• Sanksjoner

Uformelle system

Klima/kultur

• Kommunikasjon

• Opplæring

• Overvåking

• Sanksjoner
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Organisasjonsklima

Uformelle

infrastruktur

Formelle

infrastruktur

= Etiske effektivitet





Datainnsamling

• 426 kommuner ble kontaktet via e-post

• Spørreskjemaet ble sendt ut til 2391 ansatte i 393 

kommuner i januar 2018.
– HR/personal ansvarlige

– Hovedverneombud

– Lokale verneombud

• 1552 respondenter fra 312 kommuner besvarte 

undersøkelsen helt eller delvis
– Datamaterialet består av data fra 

• 288 HR/personalansvarlige

• 274 Hovedverneombud

• 990 lokale verneombud 

(fra 193 kommuner)
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Formelle og uformelle system

Formelle system

Uformelle system

Overvåking

Opplæring på temaet mobbing

Kommunikasjon

Policyer                

Overvåking                            

Forekomst av mobbingSanksjoner                             

Sanksjoner: Sosialt press

Klima for konflikthåndtering      

Sanksjoner: Misnøye
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Etisk infrastruktur

Formelle system

Uformelle system

Overvåking                                        -0.45**

Opplæring på temaet mobbing       -0.30**

Kommunikasjon                               -0.10**

Policyer                                              -0.13**          

Overvåking                                       -0.25**                       

Forekomst av mobbingSanksjoner                                        -0.11 

Sanksjoner: Sosialt press                     -0.02

Klima for konflikthåndtering           -0.42**    

Sanksjoner: Misnøye                       -0.29**
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Etisk infrastruktur

Formelle system

Uformelle system

Overvåking -0.26**

Opplæring 0.07*

Kommunikasjon -0.06

Policier 0.08*

Overvåking -0.11**                            

Sanksjoner

Sanksjoner: Sosialt press 0.04

Klima for konflikthåndtering -0.20**     

Sanksjoner: Misnøye -0.11**

Forklarer 25%

Forekomst av mobbing



Klima for konflikthåndtering

• Hvis jeg har en uovernstemmelse på noen på jobb, 
vet jeg hvem jeg skal henvende meg til. 

• Måten vi håndterer konflikter mellom ansatte i min 
enhet fungerer godt

• Mine ledere håndterer konflikter på en godt måte

• Vi har gode rutiner og retningslinjer for å ta opp
uoverenstemmelser og konflikter på min 
arbeidsplass

• Svar gis på en 5-punkt skala fra stemmer ikke (1) til
stemmer helt (5)
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tKlima for konflikthåndtering finnes på team-nivå

Mindre mobbing og trakassering på skift med godt klima for 

konflikthåndtering (KKH) 

Kjente risikofaktorer blir nullet ut på skift med godt KKH    



Klima for konflikthåndtering i teamet avgjør 

sammenhengen mellom rollekonflikt 

og negative handlinger (NAQ)



KLIMA FOR 

KONFLIKTHÅNDTERING 

AVGJØR!



Bullying, CCM and job engagement
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DAILY WORK PRESSURE, DAILY EXPOSURE TO BULLYING AND HAVING A LAI SSEZ-FAIRE LEADER





Teoretisk modell





Kjennskap til saker

Kategorier av situasjoner med  mulighet for  utilbørlig atferd 

som utvalget (N=790) hadde kjennskap til de siste to år

• Totalt 73,9 % av utvalget (584 

respondenter) hadde kjennskap 

til tilfeller innenfor minst en av 

de fire kategoriene

– Disse ble bedt om å 

besvare spørsmålet som 

måler grad av kjennskap til 

varsling.



Hvordan håndterer kommunen slike

saker

• Stor variasjon

• Lite konsekvent håndtering

• I liten grad uformelle metoder

• Relativt utbredt bruk av formelle

faktaundersøkelser

– Enten-eller
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• Høyere når:

– Arbeidsgiver unngår å 

gripe inn

– Ledere “La det skure”

– Man bruker “uformelle” 

metoder

– Kommunen/virksomheten

er inkonsekvent i sin 

håndtering

– Ikke i praksis har “policer”

• Er lavere når:

– Man benytter kontradiksjon

– Man bruker formelle

faktaundersøkelser

– Man benytter advarsler

– Kommunen håndterer saker 

på en konsekvent måte

– Man også har generelle

forebyggende tiltak

– Kommunen har godt

implementerte policier

Forekomsten av mobbing

og trakassering

SIDE 



HR

sjefer

Lokale 

verneombud

Hovedverne-

ombud

Arbeidsgiver unnlot å 

gripe inn

-.42*** -.56*** -.52***

Det ble en uformell

håndtering av saken

-.25** -.21** -.21**

Det ble en formell 

faktaundersøkelse

.21** .31** .33**

Advarsel ble gitt .22** .60*** .40***

Mobber ble omplassert ns. .19** ns

Sammenhenger med hvor fornøyd man er med måten

kommunen håndtere sager om mobning, konflikt, chikane
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Forekomst 
av 

mobbing 

Klima for konflikthåndtering 

God og systematiske 

saksbehandling -> 

Faktaundersøkelser

Verneombudene sin vurdering av forekomst

av mobbing og trakassering (n=765)



Konklusjon 
– Stor variasjon mellom kommuner i metodebruk og systematikk

– Systemer (formelle og uformelle) har sammenheng med god håndtering 

av innmeldte klage/varslingssaker

– Aktive ledere og et godt «klima for konflikthåndtering» henger sammen 

med redusert forekomst og fjerner effekten av andre risikofaktorer

– Etiske infrastruktur i virksomheten (formelle og uformelle systemer) 

forklarer stor del forekomsten av mobbing og trakassering

– Svært positiv vurdering fra av Faktaundersøkelse(ryddige 

saksbehandling) som metodikk i klage/varslingssaker
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TAKK FOR  OPPMERKSOMHETEN





Ulike varianter
• Dag til dag arbeidsmetodikk for ledere i små 

og mindre saker

• Som en undersøkelse utført av interne (HR) 
eller eksterne (BHT) på mandat fra 
arbeidsgiver for å undersøke konkrete 
påstander/varsel om mobbing og trakassering

• Utviklet på oppdrag av Arbeidstilsynet og 
partene i arbeidslivet i 2007, deretter sendt på 
høring hos arbeidslivets aktører

• Basert på aml, internkontroll og helt generelle 
regler for forsvarlig saksbehandling

• Fokus på «utsatthet», ikke på «utførthet»

SIDE 59



Problemer med varslingsreglene
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A

B

C

E

D

Arbeidsmiljøsak

- (Klage/bekymringmelding)

Fokus: Hvem er utsatt, for hva?
Alle kan være utsatt!

A

C

D

B

E

Personalsak

- (Varsling)

Fokus: Hvem har gjort hva!
Fokus på den innvarslede!



Kontradiksjon

(Motsvars-retten)

Kontradiksjon er partenes rett til å få komme med 

sine anførsler, og til å få imøtegå det motparter 

eller andre har anført i sakens anledning.

Derfor skal saker håndteres konfidensielt så langt 

det går, men ikke anonymt



Rt-2005-1590

(premiss 34)

” Når kontradiksjonsprinsippet er tilsidesatt, er det 

vanskelig å vite hvordan resultatet ville ha blitt uten 

feilen. Prinsippet er så vesentlig at det etter mitt syn 

ikke kan stilles høye krav til sannsynligheten for at 

feilen har virket inn. Snarere bør det nærmest være 

en presumpsjon for at feilen har hatt betydning.”










