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Psykososialt arbeidsmiljø

Stress og konflikt

Trivsel og motivasjon



Perspektiver på 
Det psykososiale arbeidsmiljøet

• Helsefremmende / utviklings perspektiv

• Forebyggende perspektiv

• Gjenopprettende perspektiv
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Metoder og situasjoner

• Pluss situasjoner

• Minus situasjoner

• Pluss metoder

– Metoder for utvikling 
og forbedring

• Minus metoder

– Metoder for å 
håndtere og ordne opp 
i problemer



Ulike typer undersøkelser av 
arbeidsmiljøet

• Arbeidsmiljøkartlegginger (f.eks. MTM)

• Klageundersøkelser/forundersøkelser

• Faktaundersøkelser

• Granskninger





Bakgrunn Faktaundersøkelse

Faktaundersøkelse

Jobbing uten Mobbing
Lokal kompetanse

for håndtering av

mobbing og trakassering

Investigation i 

Storbritannia



Internkontroll
Aml § 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

• (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, 
skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og 
sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med 
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

• (2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: 
• a)fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet, 
• 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, 

• d)under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om 
arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige 
tiltak, 

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

• f)sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær, 
• g)sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når 

risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c, 
• h)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø-

og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt. 



Europeisk rammeavtale for håndtering av vold 
og trakassering i arbeidslivet 

• Arbeidsgivers håndtering av saker der ansatte mener seg utsatt for 
trakassering, mobbing eller vold 

• Underskrevet av: LO, NHO, KS, YS, Spekter, Unio, Akademikerne, HSH (Virke)

Sentrale prinsipper
– Rett til å klage
– Høring basert på prinsipper om rettferdig saksgang og 

konfidensialitet (ikke anonymitet)
– Det skal etableres om trakassering har forekommet eller ikke
– Tiltak skal iverksettes mot den som eventuelt har stått bak 
– Saker skal normalt håndheves av virksomheten
– Nødvendig å utvikle lokale prosedyrer
– Ekstern hjelp kan være nødvendig og nyttig

• Vår metodikk baserer seg på disse prinsipper



Arbeidsmiljøaktivitet etter kravene til 
internkontroll

Arbeidsmiljøkartlegging
• Hvordan har vi det?
• Kollektivt perspektiv
• Fremover: Hva kan forbedres 

hos oss?
• Hvem: Alle ansatte
• Mål: Identifisering av risiko og 

forbedrings- områder
• Metode: Spørreskjema, 

intervju, fokusgrupper, søke-
konferanser, personalmøter mv

• Kan være anonymt 
• Tilbakemelding til alle ansatte

Faktaundersøkelse
• Spesifikke klager
• Individuelt perspektiv
• Først tilbakevirkende: Hva har 

skjedd? Deretter: hva gjør vi 
fremover og hva må løses?

• Hvem: De involverte og eventuelle 
vitner

• Mål: Håndtere saken
• Metode: Intervju, saksdokumenter, 

observasjon og befaring
• Ikke anonymt men konfidensielt
• Konklusjon formidles til de 

involverte



Noen «juridiske» saksbehandlingsprinsipp

• Saksgang
– Undersøking av fakta og vurdering mot en 

lovbestemmelse

• Habilitet

• Dokumentasjon

• Kontradiksjon



Bakgrunn Faktaundersøkelse

Faktaundersøkelse

Jobbing uten Mobbing
Lokal kompetanse

for håndtering av

mobbing og trakassering

Investigation i 

Storbritannia



Faktaundersøkelse høringssvar:

Arbeidsgiverorganisasjonene

– positive til Faktaundersøkelse

– metodevalg må være frivillig

– metoden må evalueres

Arbeidstakerorganisasjonene

– positive til faktaundersøkelse, behov for viderutvikling

– kompetanse og opplæring framhevet

– behov for policy, prosedyrer og medvirkning 

– Små virksomheter trenger ekstern bistand til håndtering av 
mobbesaker, for eksempel fra BHT



Status for metoden
• 700 faktaundersøkere utdannet

• 100 sertifiserte fakatundersøkere

• Stadig flere større virksomheter 
bruker metoden og har egne 
interne prosedyrer for dette, 
samt utdanede faktaundersøkere

• 4-5 kurser ´ 30 per år

• Sertifisering (3+2+2+eksamen)

• Nettverkssamlinger



SAKSBEHANDLING

KLAGE

Undersøkelse

Uheldig? Påregnelig?

Aktivitet og 

gjenoppretting

Informasjon 

til klager og 

andre involverte parter

Oppfølging og 

kontroll

Varsel



For mer informasjon….

• www.arbeidsmiljospesialistene.no

• Følge Arbeidsmiljøspesialistene på facebook

• Ståle Einarsen (91183855, st-ein@frisurf.no)

http://www.arbeidsmiljospesialistene.no/

