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• Konflikters ulike deler og utvikling over tid

• Kort om konflikthåndtering i ulike faser av konflikter

b) Juridisk tilnærming til konflikthåndtering

• Definisjoner- arbeidsgivers og arbeidstakers rettigheter og plikter ved 

konflikter

• Saksgang

• Styringsrett og omsorgsplikt

• Samarbeid med andre HMS-aktører

• Reglenes betydning

• Sanksjoner/konsekvenser

• Megling

c) Forebygging av destruktive konflikter
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Organisasjonspsykologisk tilnærming 

til konflikthåndtering
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LEAD AS
• Trondheim – nasjonalt

• Organisasjonsjons- og lederutvikling

• Utvikling av presterende og motiverende organisasjoner 

inkludert konflikthåndtering håndtering 

• Lars Asle Einarsen

Psykolog, spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi NPF

Partner LEAD AS

- Grunder, eier og leder Senus AS (MTM)

- Direktør Hjelp24 Senus - Consulting …..nå Stamina Census
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Er det viktige ha fokus på konflikter?

% som opplever konflikter og 
trakassering

Antall 
mennesker/tidsbruk i 
norsk arbeidsliv

30 % hadde konflikter med ledelsen
(Levekårsundersøkelsen 2003)

Ca 705 000 norske arbeidstager

20 % opplevde konflikter med kolleger
(Levekårsundersøkelsen 2003)

Ca 470 000 norske arbeidstagere

4,5 % av arbeidstakerne i Norge opplever seg utsatt for 
mobbing/trakassering (Einarsen et al 2006)

Statistisk sett har ca 105 750 arbeidstagere har 
opplevde mobbing/trakassering siden mai 2011

20 % av ledernes tid går med til å håndtere konflikter. 
(Furnham 2005) 

Det fins ca 200 000 ledere i Norge , som til 
sammen har brukt ca 370 millioner timer på jobb 
siste året. 74 millioner av disse timene gikk med 
til konflikthåndtering.

60 % av ledere føler de ikke klarer å fange opp eller ta 
tak i konflikter på en god måte. (Haukedal, 2002)

Ca 1.1 mill arbeidstagere har ledere som 
opplever at de ikke klarer å fange opp eller ta 
tak i konflikter



Avdekke, analysere, forstå 

Planlegge, involvere, tilrettelegge 

Samtale og dokumentere

Ulike kompetanser ved håndtering av 
konflikter



” Hva er det som foregår”
- ”å se” konflikten ………en forutsetning 

for å kunne håndtere den
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To individer - et individ og en gruppe - eller to 
grupper - er i konflikt når minst den ene parten 
opplever den andre som et hinder eller som en 
kilde til frustrasjon.

Når foreligger det en konflikt ?
(van de Vliert, E.)



Eskalering av konflikter (Glasl,1980)



Utvikling og dynamikk i konflikter(Van de Vliert, E.)



Om å oppdage - konfliktsymptomer
• Uventet følsomhet

• Uventede reaksjonsmåter

• Tilbaketrekning

• Unnvikelses atferd 

• Høyt fravær

• ”Firkantethet”

• Brudd på gamle vaner 

• Misnøye



Oppsummering konfliktforståelse
• Eksepsjonelle resultater krever må romme og håndtere konflikter

• Konflikter er ”skumle” fordi vi generelt har for lite kompetanse og husker 

best konflikter som ikke ble håndtert riktig

• Vi er for lite bevisste håndteringen av konflikter, spesielt i tidlig fase

• Vi ønsker ikke å  bli assosierte med konflikter da dette speiler negativt 

tilbake på oss - derfor

• For liten åpenhet og strategisk konfliktatferd skaper utrygghet og 

mistenksomhet

• Konflikter har komplekse årsaksforhold – fokus på hvem som er årsaken til 

konflikten fører til en kamp om integritet

• Situasjonsfaktorer og fravær av handling  fra partene i konfliktene 

undervurderes

• Bidrag eller manglende bidrag fra kolleger, leder og andre i organisasjon 

undervurderes/legges ikke merke/vektlegges lite eller ikke i det hele tatt i 

løsningen eller forståelsen av konflikter
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Grunnleggende prinsipper ved       
håndtering av konflikter



Avdekke, analysere, forstå 

Planlegge, involvere, tilrettelegge 

Samtale og dokumentere

Ulike kompetanser ved håndtering av 
konflikter



Eskalerende konflikt (Glasl,1980)/(Einarsen,S)

Fiendskap

Skade

Makt

Uvennskap

Frustrasjon

Vinne

Oppnå Megle

Relasjons-
terapi

Følelser Motivasjon
Konflikt 
håndtering



Konfliktens to sider

Intensitet

Tid

Sak

Følelser



“Det får da være grenser ……..”
- om juridiske verktøy i håndteringen 

av 
alvorlige konflikter



Eskalering av konflikter (Glasl,1980)
Overgang fra konflikt til brudd på 
arbeidsmiljølovens § 4



Juridisk tilnærming til 
konflikthåndtering



Simonsen Vogt Wiig

• Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180 advokater

• Det eneste advokatfirmaet i Norge som er reelt landsdekkende. 
Kontorer i Trondheim, Oslo, Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø 
og Singapore

Simonsen Vogt Wiig Trondheim

• Etablert i år 2000

• 31 medarbeidere hvorav 25 advokater (10 partnere)

• Visjon: «Det foretrukne forretningsadvokatfirmaet i Midt-Norge»
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•Arbeidsområder: 

Fullservice forretningsadvokatfirma med vekt på spesialisering innen

− Arbeidsrett

− Entreprise/fast eiendom

− Bo og restrukturering

− Transaksjon/kontrakt/IPR

− Skatterett/avgift

− Offentlig anskaffelser/konkurranserett

− Erstatningsrett

− Prosedyre

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig Trondheim
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Juridiske prinsipper for 
konflikthåndtering

Videre fremstilling:

-Arbeidsgiver og arbeidstakers rettigheter og plikter i henhold til 

arbeidsmiljøloven, "Krav til arbeidsmiljøet"

-Sakshåndtering

-Dokumentasjon

-Kontradiksjon

-Styringsrett og omsorgsplikt

-Samarbeid med andre HMS-aktører

-Sanksjoner/konsekvenser – avslutning av prosessen
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Arbeidsgiver og arbeidstakers 
rettigheter og plikter forts.

- Plikter og rettigheter for arbeidsgiver og arbeidstaker

• Generelle krav til arbeidsmiljøet § 4-1

• Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling § 4-2 og §

4-6

• Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet § 4-3

• Krav til fysisk arbeidsmiljø § 4-4 og § 4-5

• Medvirkningsplikt § 2-3
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Arbeidsgiver og arbeidstakers 
rettigheter og plikter forts.

§ 4-1

-"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"

-Det skal "legges vekt på å forebygge skade og sykdom"

§ 4-3

-Ivareta arbeidstakers integritet og verdighet

-Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen 

utilbørlig opptreden

§ 2-3

-Arbeidstakers medvirkningsplikt
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Tre sentrale juridiske begreper og arbeidsmetoder:

-Sakshåndtering 

-Dokumentasjon

-Kontradiksjon
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Sakshåndtering 

Formål: Sikre en rettferdig, saklig, rask og grundig saksgang

•Løsning av konflikt

•Arbeidstilsynet/rettsapparatet

Vurdere om hvilken aktivitet regelverket pålegger 

Vurdere om aktivitet er riktig også uten at dette er pålagt i regelverket

•Effektivitet

•Trivselshensyn

•Forebyggende perspektiv

Avklare krav til internkontroll, interne retningslinjer, rutiner m.v. 

Avklare handlingsrom – arbeidsgivers styringsrett - omsorgsplikt
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Hvis aktivitet: 

-Det rettslige grunnlaget for aktivitet bør trekkes frem

• Legitimitet

• Disiplineres prosessen 

• Arbeidstakers medvirkningsplikt

-Lage plan for videre saksgang

• Ryddighet

• Dokumentasjon

• Kontradiksjon

• Interne føringer/avtaleverk/prosedyrer/retningslinjer

• Skal øvrige arbeidstakere informeres 
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

- Avklaring av situasjonen 

• Subjektive opplevelser

• Objektive forhold

• Kartlegging av konflikten

• Hvem skal man høre?

- Vurdere videre håndtering/aktivitet 

• Påregnelig del av arbeidsforholdet

• Fører forholdet til uheldig belastning
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Dokumentasjon

Formål: Sikre kunnskap om hva som har skjedd

-Utfordringer ved dokumentasjon

-Faser i konflikten

-Type dokumentasjon:

• Egne notater – logg

• Bruk av rådgiver/støttespiller

• HMS-aktører

• Rapporteringssystem

• E-post

• Referat 

• Personopplysninger
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Kontradiksjon 

Formål: Ivareta partenes rettsikkerhet og sikre at avgjørelser fattes 

på et tilstrekkelig fundert grunnlag

-Retten til å komme med sine anførsler og imøtegå det motparter 

eller andre har anført i sakens anledning

-Kontradiksjon – rask/effektiv saksgang
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Kontradiksjon 

-Detaljeringsgrad     fokus på å sikre kontradiksjon rundt grunnlaget 

for beslutninger for å håndtere konflikten

• Balansert/korrekt beslutningsgrunnlag

• Opplevelse av rettferdig behandling

• Sikre god saksbehandling

-Partene får mulighet til å forklare seg og kommentere på den 

andres forklaring

• Skriftlighet

• Fellesmøter/separate møter

• Hvor langt har konflikten kommet
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Kontradiksjon 

-Store sprik i oppfatningen?

• Mulig med omforente løsninger?

• Styringsretten     finne løsninger for fremtiden

-Ønske om anonymitet 

Leders lovpålagte plikt å gripe fatt i konflikten

Aksept av anonymitet og/eller taushet om opplysninger av 

betydning for saken

-Strider mot kontradiksjonsprinsippet
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Konflikthåndtering på bakgrunn av juridisk 
metode

Anonymitet muliggjør:

• Manipulering

• Uansvarlighet

• Fordreining av virkeligheten

- Tilslører i stedet for å klargjøre

- Ønsket om anonymitet må vike for leders lovpålagte 

handlingsplikt

- Sensitive opplysninger
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Konflikthåndtering på bakgrunn av juridisk 
metode

Hvem skal involveres i konflikten:

• Partene eller en større krets

• Konfliktens intensitet

• Utgangspunkt: Involverer ikke flere enn de som strengt tatt 

har en rolle i konflikten
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Konflikthåndtering på bakgrunn av juridisk 
metode

Styringsrett og omsorgsplikt:

- Omsorgsplikt

• Arbeidsmiljøloven kap. 4

• IA-avtalen

Ansvar for å ta arbeidstakerne på alvor – gi en skikkelig behandling 

av det de tar opp – erstatningsansvar 
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Konflikthåndtering på bakgrunn av juridisk 
metode

Arbeidsgivers styringsrett:

- Retten til å styre (organisere, lede, kontrollere og fordele) 

hvordan arbeidstakerne skal utføre arbeidet og hvordan de skal 

opptre.

- Styringsrettens omfang fastlegges av lovverket, arbeidsavtalen og 

tariffavtaler

Restrett

- Saklig grunnlag – krav til saksbehandler 

- Brukes for å regulere adferd i konflikt 

- Motiv å løse konflikten/hindre at den utvikler seg 
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Konflikthåndtering på bakgrunn av juridisk 
metode

- Tvinge partene inn i konflikthåndteringsprosesser og 

handlingsmønster

- Verktøy for konfliktløsning

- Pålegg om aktiv deltakelse i eksterne eller interne prosesser

- Pålegg om adferd, høflig og korrekt opptreden
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Samarbeid med andre HMS-aktører

-Konkret vurdering i forhold til saken

-Verneombud

• Tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak 

som har betydning for arbeidsmiljøet innen verneområdet

-Tillitsvalgte

• Fagforeningsrepresentant

• Representant valgt av ansatte

• Tariffavtalebestemmelser – drøfting før tiltak iverksettes
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Samarbeid med andre HMS-aktører forts.

-Bedriftshelsetjenesten

• Forebyggende arbeid

• Konkrete tiltak

• Kan tas med på råd

• Oppfattes ofte som "uavhengig tredjepart"

• Ved aktiv inntreden forutsettes mandat
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Konflikthåndtering på bakgrunn av 
juridisk metode

Arbeidsmiljøutvalg

-Overordnet ansvar for arbeidsmiljøet

-Vurdere informasjon ved langvarige konflikter som involverer flere

-Myndighet 
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Sanksjoner og konsekvenser –
avslutning av prosessen

- Konklusjon: Kritikkverdig adferd 

Vurdere bruk av reaksjon

• Advarsel

• Oppsigelse/endringsoppsigelse

• Avskjed

- Mindre alvorlige forhold

• Avtale 

• Pålegg

• Styringsretten, f.eks. omplassering
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Forebygging av destruktive 
konflikter
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Hvordan forebygge destruktive konflikter?
• Generelt

• Gjennomføre grundige forankrings- og beslutningprosesser

• Tilføre leder- og medarbeiderkompetanse 

• “Struktur, ordning og reda” – proffesjonalitet og formalisme

• Spesielt
• Rutiner/prosedyrer for håndtering av konflikter og trakassering

• Tilføre kompetanse på konflikter, konflikthåndtering og håndtering av brudd på 

arbeidsmiljølovens § 4 spesielt
• Holdninger

• Aksept for ansvar

• Stor “sensitivitet” og stor takhøyde

• Positiv menneskesyn

• Unngå å se personlige egenskap som årsak

• Konflikter er naturlige fenomen

• Kunskaper
• Arbeidsmiljøloven, definisjoner, konflikters utvikling, rutiner prosedyrer

• Ferdigheter
• Kommunikasjon, mekling, jobbe i tråd med prosedyrer, lage struktur/forutsigbarhet

• Utvikle velfungerende ledergrupper
• Generelt 

• Kompetanse på systemisk arbeid med konflikter

• Sikre kompetanse i HR/HMS

• Kompetanse på systemisk arbeid med konflikter



Kontakt 
 Marianne Kartum

 Telefon 73 84 58 17 / 481 56 650

 e-post: mka@svw.no

 Lars Asle Einarsen

 Tlf.  95141036

 e-post; lars.asle.einarsen@leadas.no
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