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Psykososialt arbeidsmiljø

Stress og konflikt

Trivsel og motivasjon



Perspektiver på 

Det psykososiale arbeidsmiljøet

• Trivselsorientert og helsefremmende perspektiv

• Forebyggende perspektiv

• Gjenopprettende perspektiv



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



Viktige koblinger

Psykologi  Jus

Person  Rolle

Omsorgsplikt  Styringsrett

Påregnelig  Uheldige belastninger

belastning

Konflikt  Trakassering

NB! Saksbehandlerperspektivet



Aml § 4-1. Generelle krav til 

arbeidsmiljøet

(1) Arbeidsmiljøet i virksomheten 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. Standarden for sikkerhet, helse 

og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og 

forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. 



Forebyggende regelperspektiv 

kontra gjenopprettende

Gjenopprettende perspektiv:

• Uheldig psykisk belastning

aml § 4-1 (2) 2 pkt.

• Integritet og verdighet

aml § 4-3 (1)

• Utilbørlig opptreden

aml § 4-3 (3)

• Trakassering 

aml § 4-3 (3)



Arbeidsgivers handlingsrom

• Arbeidsgivers 
omsorgsplikt: Plikt til 
å ivareta alle ansattes 
helse og verdighet

– Undersøkelses og 
aktivitetsplikt

– Det fullt forsvarlige 
arbeidsmiljø

• Arbeidsgivers 
styringsrett:Retten til 
å fordele, styre og lede 
arbeidet

– Avgrenset bare av 
lov/regelverk/avtaler

– Saklighet og prosess



Arbeidsgivers styringsrett
Rt-2000-1602 (Nøkk)

”Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten 
rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele 
arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av 
det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen 
og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant 
annet legges vekt på stillingsbetegnelse, 
omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i 
bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og 
hva som finnes rimelig i lys av 
samfunnsutviklingen.”



Arbeidsgivers styringsrett
Rt-2001-418 (Kårstø)

”Styringsretten begrenses imidlertid også av 

mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse 

av arbeidsgivers styringsrett stiller visse 

krav til saksbehandlingen, det må foreligge 

et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som 

ikke må være vilkårlig, eller basert på 

utenforliggende hensyn.” 



Arbeidsgivers styringsrett
Rt-2004-1844

Førstvoterende:

• (33) - Jeg kan ikke se grunn til kritikk av fremgangsmåten ved 
overføringen; den lå klart innenfor arbeidsgiverens styringsrett, og 
saksbehandlingen var ikke uforsvarlig. 

• (34) - Også her er det tale om utøvelse av arbeidsgiverens normale 
styringsrett, og det skjer etter en saksbehandling der A når frem 
med sine endringsforslag. Noe krenkende ved dette kan jeg ikke 
se. 

• (35) Men jeg kan ikke se at verken B eller bedriften er å bebreide 
for at det ble foretatt en slik vurdering, så vidt jeg skjønner etter Bs 
beste skjønn. 



Arbeidsgivers styringsrett – beordring 
LB-2010-56950

Etter lagmannsrettens syn er beordringen av A ikke i tråd med 

allmenne saklighetsnormer. Det er ingen indikasjoner i saken på 

at A var årsak til konfliktene på X skole. Kommunen har heller 

ikke hevdet det. Når kommunen hadde klare indikasjoner på at 

årsaken til problemene lå hos andre enn hos A, burde 

kommunen ha fulgt opp dette for å sikre at de tiltakene som ble 

satt inn, var mer « treffsikre ». Å beordre A framstår i denne 

situasjonen som vilkårlig. Etter lagmannsrettens syn er det ikke 

tilstrekkelig av kommunen å begrunne beordringen med at A 

tilhørte ledelsen og således var berørt av konflikten, og at alle i 

ledelsen måtte flytte fordi kommunen hadde best erfaring med 

det i andre tilfeller. En beordring er for inngripende til at 

kommunen kan nøye seg med en slik henvisning til 

normalsituasjonen.



Rt – 2011 - 841

Arbeidsgivers styringsrett –

beordring

(58) ”Domstolene skal ikke foreta noen 

generell overprøving av om 

arbeidsgivers beslutninger innenfor 

rammene for styringsretten er påkrevde 

eller optimale. Spørsmålet er om det 

foreligger misbruk av styringsretten.”



Rt – 2014 - 402

• (69) … Det innebærer at domstolene må kunne foreta en 

saklighets- og forsvarlighetskontroll av kvalifikasjonskravene.

• (70) Domstolene må ved bevisvurderingen i utgangspunktet 

også kunne prøve hvorvidt de kvalifikasjonskrav som 

arbeidsgiveren har stilt, faktisk er oppfylt. 

Kvalifikasjonsvurderinger vil imidlertid ofte innebære elementer 

av faglig skjønn. Ikke minst gjelder dette for stillinger på høyere 

nivå, og ganske særlig for stillinger på toppledernivå. Ved 

overprøving av arbeidsgivers faglige skjønn må domstolene vise 

tilbakeholdenhet med å sette sine vurderinger over 

arbeidsgivers. Også i denne relasjon må domstolskontrollen 

begrenses til en saklighets- og forsvarlighetskontroll.



Rt-2012-146 

• Lagmannsretten kom derfor til at oppfølgingen fra skolen og skolens rådgivere 

hadde vært utilstrekkelig. Dette gjaldt både skolens ledelse og PPT, 

klassestyreren og skolens øvrige ansatte. Det var utvist uaktsomhet ved at de 

ikke på et tidligere tidspunkt sørget for en avklaring av As situasjon og satte inn 

tiltak som kunne stoppe mobbingen. Det fremgår at det er summen av disse 

feilene som etter lagmannsrettens syn ledet til ansvar. 

(64) Jeg kan ikke se at lagmannsrettens rettsanvendelse her er uriktig. Selv om 

skolens ansatte, og særlig klassestyreren, utvilsomt har forsøkt å gjøre sitt 

beste i en vanskelig sak, skulle de, i en situasjon som vedvarte år etter år uten å 

bli bedre, gjort mer for å avklare forholdene. Først og fremst skulle de forsøkt å 

identifisere mobberne, og sette inn tiltak direkte rettet mot dem. Særlig på dette 

punkt synes det å ha vært en feilvurdering å overlate en så stor del av 

oppfølgingen til klassestyreren alene. En samlet vurdering av de forhold jeg har 

gjennomgått, tilsier etter mitt syn at de krav A med rimelighet kunne stille til 

skolen, var tilsidesatt, jf. skadeserstatningsloven § 2-1. 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/lexles?doc=/lov/nl/hl-19690613-026.html&2-1


Kontradiksjon

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.



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.”



Kontradiksjon

• Rt 1997 – 1019

• Rt 2005 – 1590

• Rt 2014 – 1259

• HR 2016 – 232 - U



HMS AKTØRENE

• Arbeidsgiver

• Arbeidsmiljøutvalg Ekstern

• Verneombud bistand

• Tillitsvalgt

• Arbeidstaker

• Bedriftshelsetjeneste



Aml § 2-3. Arbeidstakers 

medvirkningsplikt

(2) Arbeidstaker skal: 

d) sørge for at arbeidsgiver eller 

verneombudet blir underrettet så snart 

arbeidstaker blir kjent med at det 

forekommer trakassering eller 

diskriminering på arbeidsplassen, 



Noen ”juridiske” 

saksbehandlingsprinsipp

• Habilitet

• Saksgang

• Dokumentasjon

• Kontradiksjon



Rapportering av 

arbeidsmiljøproblemer

• Søknad (ønske/behov men ingen brudd)

• Klage (påstand om brudd for egen del 
som kreves gjenopprettet)

• Varsling (Innrapportert observert 
trakassering eller annen klanderverdig 
opptreden)



SAKSBEHANDLING

KLAGE

Undersøkelse

Uheldig? Påregnelig?

Aktivitet og 

gjenoppretting

Informasjon 

til klager og 

andre involverte parter

Oppfølging og 

kontroll

Varsel Søknad

Vurdering

Konklusjon

Informasjon 

til søker

Eventuelt: 

tiltak



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

Klageundersøkelse



Kontaktinformasjon

Harald Pedersen

Arbeidsrettsadvokatene

mobil: 930 86 855

E – post: 

harald@arbeidsrettsadvokatene.no

Hjemmesider:

www.arbeidsrettsadvokatene.no

www.arbeidsmiljospesialistene.no

mailto:harald@arbeidsrettsadvokatene.no
http://www.arbeidsrettsadvokatene.no/
http://www.arbeidsmiljospesialistene.no/

