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Q4 2022 Arbeidsmiljø og helse

Målet med læringspakken er å skape et helsefremmende 
arbeidsmiljø ved å: 

o Sørge for støttende ledelse i planlegging, 
organisering og utføring av arbeidet

o Redusere negative konsekvenser av forstyrrende 
støy og egenprodusert støy og vibrasjoner

o Forebygge mobbing og trakassering på 
arbeidsplassen
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Rapportens oppbygning: 

Report by BehaviorLab

Målgruppene valgte den oppgaven som var mest relevant for dem og deres team, som utgangspunkt for å jobbe med 
hvordan de kan bidra til å skape et helsefremmende arbeidsmiljø. 

Side 6. Støttende ledelse: Hvordan bidrar støttende ledelse til et helsefremmende arbeidsmiljø?

Side 14. Egenprodusert støy og vibrasjoner: Hvordan kan vi redusere egenprodusert støy og vibrasjoner?

Side 20. Forstyrrende støy: Hvordan kan vi redusere forstyrrende støy i kontormiljø? 
Side 31. Mobbing og trakassering: Hvordan forebygger vi mobbing og trakassering på arbeidsplassen?

Støttende ledelse Forstyrrende støyEgenprodusert støy og 
vibrasjoner Mobbing og trakassering
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Registrerte teamresponser per caseoppgave

Report by BehaviorLab

1679

954
1163

1561

5357

Støttende ledelse Forstyrrende støy Egenprodusert støy og
vibrasjoner

Mobbing og trakassering Totalt
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Q4 2022 Arbeidsmiljø og helse: Overordnet sammendrag

Report by BehaviorLab

I denne caseoppgaven har ledere og 
team diskutert at ledere må sikre 
tilgang på kapasitet og ressurser for 
at medarbeidere skal kunne planlegge 
og gjennomføre jobben på best mulig 
måte. Dette inkluderer god nok tid, 
tilstrekkelig og rett personell, tilgang til 
rett utstyr og verktøy. Ledere må være
til stede, bygge tillit og sørge for en 
åpen dialog, lytte til tilbake-meldinger 
og følge opp innspill. 

Teamene har i denne caseoppgaven 
diskutert at det er viktig å bruke 
verneutstyr og annet utstyr som 
beskytter mot effekt av eksponering i 
de situasjonene der arbeidet gir støy 
og vibrasjoner. For å redusere 
eksponering mener teamene at det er 
viktig å planlegge for at jobber og 
personell kan rotere. Det handler også 
om å forberede jobben godt for å 
avdekke eksponeringsrisiko og å
kunne håndtere denne gjennom bl.a. 
koordinering av arbeid og valg av rett 
verktøy og utstyr. 

I denne caseoppgaven har teamene 
diskutert at støyreduserende- og 
skjermende tiltak og hjelpemidler 
(f.eks. støykansellerende øretelefoner 
og støyvegger) er viktig for å redusere 
effekten av forstyrrende støy. Det er 
også viktig å utforme og designe 
arbeidsplassen for å redusere støy, 
gjennom f.eks. god tilgang på 
stillesoner og møterom. Det handler
også om å snakke sammen om hvilke 
behov man har og bli enige om 
hvordan man best tar hensyn til 
hverandre i det miljøet man befinner 
seg i.

For å hindre mobbing og trakassering 
har teamene diskutert at man må 
etablere en kultur hvor det oppleves
trygt å si ifra, og et åpent og 
inkluderende arbeidsmiljø hvor man 
bryr seg om hverandre. Det er viktig å 
gjøre hverandre oppmerksomme på 
atferd som oppleves ugreit, og å 
snakke om og respektere ulikheter og 
grenser. For å si ifra eller gripe inn ved 
mobbing eller trakassering bør man 
varsle relevant personell (f.eks. leder 
eller verneombud), si ifra direkte i 
situasjoner der noe oppleves ugreit, 
eller snakke med vedkommende på 
tomannshånd i etterkant. 

Always Safe

Støttende ledelse Forstyrrende støyEgenprodusert støy 
og vibrasjoner Mobbing og trakassering



I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedkategorier 
basert på kommentarer gitt av ledere 
og team på caseoppgaven 
«Støttende ledelse», sammen med 
beskrivelser av innhold og 

illustrerende sitater.
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Støttende ledelse:
Hvordan bidrar støttende ledelse til et 

helsefremmende arbeidsmiljø?

Always Safe



Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør 
teamresponsene på spørsmålet:

«Hva kan din leder gjøre for at du skal lykkes med å planlegge og 
utføre jobben på best mulig måte?»

Report by BehaviorLab

UTFØRENDE PERSONELL, PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL:
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Hva kan din leder gjøre for at du skal lykkes med å planlegge og utføre jobben 
på best mulig måte? 

Sikre god 
tilbakemeldingskultur 

og oppfølging

De 7 hovedkategoriene utgjør 71% av variasjonen i teamresponsene.

Sikre tilstrekkelig 
kapasitet og ressurser

Kommunisere 
klare rammer
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Sikre 
kompetanse

15% 12% 9% 8%

Bygge og 
vedlikeholde 

relasjoner og tillit

9%10%

Være synlig og 
tilgjengelig

UTFØRENDE PERSONELL, PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL:

Sikre aktivitets-
og oppgavestyring

8%
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«Work with safe and high quality working tools.»

«Legge til rette med tid og ressurser.»

«Sørge for at riktig utstyr er på plass, samt 
systemer for og logge potensielle fallende 
objekter.»

«Tilføre nødvendige ressurser, materiell og 
personell.»

«Sørge for at alt av materiell, verktøy og 
arbeidspakker er tilstede før jobben starter.»

«Provide enough time to execute, and not 
induce stress on time.»

«Nok tid til å utføre oppgaven med kvalitet.»

«Legge til rette, slik at man har tilgjengelig utstyr 
til å utføre arbeidet på en trygg og god måte.»

«Ha tid til å planlegge og nok tid til å utføre.»

Sikre tilstrekkelig kapasitet og ressurser, 
som tid, personell og verktøy, for å utføre 
jobben på en god og sikker måte.  

«Være mottagelig for innspill og tilbakemelding.»

«A leader should discuss with his/her team all 
matters in order to be communicated smooth 
and pro-actively.»

«Oppfølging og tilbakemelding underveis og 
ved arbeids slutt. Gi ros og ris på samme vis.»

«Asking the right questions so we can have a 
good dialogue and find the right answers 
together.»

«Support and welcome open and honest 
communication. Listen (have two ears and one 
mouth), ask open questions.»

«Gi tilbakemelding på en konstruktiv måte.»

«Listen to you, and hear what you are saying.»

«Open for dialog and suggestions from the 
crew before and during the jobs.»

«Show interrest and be present.»

«Være tilgjengelig for spørsmål om nødvendig.»

«Project Leadership to be visable and avaiable 
to the organisation. Leaders are very busy.»

«Være tilgjengelig, vær en del av teamet. Må 
ikke være vanskelig å få tak i, ikke hele tiden 
opptatt i møter. Leder må ha en arbeidsdag 
som er romslig nok til å kunne være en del av 
teamet.»

«Være synlig og tett på for å identifisere om det 
er noen behov/ting som må på plass for å løse 
oppgaven.»

«Be available - time away from meetings.»

«Leder må være tett nok på for å kunne vite 
hvor skoen trykker, og hvor bør innsats rettes.»

«Være med i planlegging og tilstede generelt i 
arbeidsdagen.»

«Alle må føle seg sett og hørt.»

«Being open and curious showing 
understanding and trust.»

«Lav terskel for kommunisere og ta opp 
utfordringer samt tilgjengelighet.»

«Tillit til å utføre jobben, ikke en leder som 
detaljstyrer. Det er den utførende som sitter 
med fagkunnskapen. Tillit ikke bare når det går 
bra.»

«Build strong teams. Showing trust and 
flexibility. (...) Nurture a strong team spirit.»

«Viktig at leder har relasjon til de han skal lede. 
(...) Bekreftelse er viktig - Hvordan tenker du i 
stedet for dette fikser du. Gir støtte, trygghet og 
tillit i hvordan løse oppgaven.»

«Ha en åpen tone og etablere tillit.»

«Sikre dynamikk i laget.»

UTFØRENDE PERSONELL, PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL:

Hva kan din leder gjøre for at du skal lykkes med å planlegge og utføre jobben 
på best mulig måte?

Sikre en åpen dialog ved å f.eks. lytte til 
de ansatte, gi og være mottagelig for 
tilbakemeldinger, samt følge opp innspill. 

Være synlig og tilgjengelig for de ansatte, 
for å f.eks. vise interesse og forstå
omstendighetene og hvor skoen trykker. 
Dette innebærer at leder tar seg tid til 
dette. 

Aktivt bygge og vedlikeholde gode 
relasjoner, samt bygge og utvise tillit, 
respekt og inkludering. Dette innebærer 
også tilrettelegging av dette i teamet, 
dvs. teambuilding. 

Side 1 av 2

Always Safe
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UTFØRENDE PERSONELL, PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL:

Hva kan din leder gjøre for at du skal lykkes med å planlegge og utføre jobben 
på best mulig måte?

«Leader can settle direction and goals explain 
what the goal is and why.»

«Leader to explain job role and responsibilities 
(...).»

«Sette rammer for oppgaven: prioritere, 
medarbeider skal kjenne handlingsrom og 
mandat, retning og forventning,» 

«Gi klare og tydelige oppgaver. Oppgavene må 
være løsbare, kan ikke gi umulige oppgaver.»

«Kommunisere med utførende på en god måte, 
slik at det er lett og forstå oppgaven og at vi 
kan utføre den sikkert.»

«Focus on having clear understanding of roles 
and responsibilities, clarifying mandate.»

«Tydelige forventinger for jobb utførelser.»

«Prioritization is empowering for people - gives 
focus on critical tasks (...).»

Tydelig kommunisere rammene for 
jobben gjennom å klargjøre mål, roller, 
ansvar og forventninger. 

«Really prioritize - everything cannot be first 
priority. Delegate and stay delegated.»

«Open and help to prioritize tasks (...).»

«Hjelpe til med prioritering.»

«Distribute work appropriately in order not to 
overload certain people.»

«Prioritisation of tasks so that we are working on 
the right tasks and do not get overloaded.»

«Tydelige prioriteringer. Styre prioriteringer - ikke 
la disse uhemmet komme inn fra siden.»

«God koordinering mellom alle faggruppene.»

«Delegere ansvar for å gjere arbeidsdagen 
smidigere.»

«Sette bort arbeidsoppgaver og ansvarliggjøre 
andre, f.eks FA.»

«Appropriate training for the task.»

«Should to know the competencies the team 
during planning and performing the job.»

«Hjelpe meg å få riktig opplæring for arbeide 
som skal utføres.»

«Rett kompetanse og sammensetning av laget.»

«Legge til rette for utvikling og tilegning av ny 
kunnskap.»

«Ha tilstrekkelig kompetanse og opplæring.»

«Rett kompetanse til rett tid og oppgave.»

«-Inneha riktig kompetanse og/eller være i stand 
til å sette sammen team med riktig 
kompetanse.»

«Legge til rette for læring og 
kompetanseheving.»

Bidra til å styre aktiviteter og oppgaver 
ved å prioritere, delegere, ta beslutninger
og ansvarliggjøre de ansatte. 

Sikre tilstrekkelig kompetanse gjennom å 
sørge for opplæring, muligheter for 
kompetanseheving, og at riktig 
kompetanse brukes til riktig jobb. 

Side 2 av 2
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«Hva kan du gjøre for at dine ansatte skal lykkes med å 
planlegge og utføre jobben på best mulig måte?» 

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør 
teamresponsene på spørsmålet:

LEDERE: 

Always Safe



Hva kan du gjøre for at dine ansatte skal lykkes med å planlegge og utføre 
jobben på best mulig måte? 

Sikre og bistå med 
kapasitet og ressurser 

De 6 hovedkategoriene utgjør 65% av variasjonen i teamresponsene.

Tydelig og åpen 
kommunikasjon og 
informasjonsdeling

Sikre tilstrekkelig og 
riktig kompetanse og 

utvikling

Report by BehaviorLab

Være 
imøtekommende 
og bidra til gode 
arbeidsforhold 

14% 12% 9% 8%

Være tilstede og 
tilgjengelig 

10%12%

Sikre og vedlikeholde 
relasjoner og tillit

LEDERE:
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«(...) lytte til mine kollegaers 
synspunkt/ innfallsvinkler, uten 
å bli oppfattet som nedlatende 
eller fremstå som overlegen 
ovenfor dem.»

«Bidra til god kommunikasjon 
og god forståelse av jobben 
som skal gjøres.»

«Listen and ask questions to 
understand the full picture and 
their point of view.»

«Making them aware of the 
decision making process, 
assuring their are heard and 
that their opinion is valued into 
the group.»

«(...) gi utførende den 
informasjon de trenger for å 
utføre oppgavene på en trygg 
og sikker måte.»

Sikre og bistå med kapasitet 
og ressurser, som nok 
personell, utstyr og tid, samt 
at f.eks. prosedyrer er 
tilgjengelig og oppdatert. 

Skape og vedlikeholde 
relasjoner og tillit, ta seg tid 
til å bli kjent med og forstå
sine ansatte og bygge tillit i 
laget. 

Sikre tydelig, åpen og god 
kommunikasjon og 
informasjonsdeling, 
inkludert å lytte til ansatte. 

Være tilstede og tilgjengelig på 
arbeidsplassen og i jobben. 
Dette inkluderer at leder selv 
må ta seg tid til å forstå 
jobben som skal gjøres. 

Sikre tilstrekkelig og riktig 
kompetanse og utvikling. 
Dette inkluderer nok 
opplæring i jobben og utstyr 
som skal brukes. 

«Tilrettelegging og organisering 
av arbeidet og gi tid til å 
planlegge jobben som skal 
gjøres.»

«Godt arbeidsunderlag samt tid 
til å sette seg inn i dette før man 
skal gjøre jobb.»

«Sørge for at nødvendig verktøy 
og prosedyrer er oppdatert og 
tilgjengelig.»

«Legge til rette for at 
arbeidslaget har det som trengs 
for å utføre jobben på en trygg 
og effektiv måte.»

«Har vi nok folk og riktig utstyr til 
å gjøre jobben. Unngå stress, 
uklare prosedyrer eller 
arbeidsbeskrivelser.» 

«Nok folk og riktig utstyr (...).»

«(...) skape psykologisk trygghet 
i gruppen/laget, slik at også de 
tingene som ikke går bra 
kommer på bordet.»

«Becoming an approachable 
leader that anyone can talk to 
about work or even personal 
queries.»

«Lære å kjenne mine kollegaer, 
ikke bare i jobb sammenheng, 
men også hva som opptar tiden 
til mine kollegaer, hvilke 
interesseområde de har. (...)»

«Opparbeide tillitt i laget- ta seg 
tid til å opparbeide dette.»

«God relasjon med folkene våre.
Må ha tillit til ledere. Bevisst på 
hva som gjør at du som leder 
får tillit.»

«Ha forståelse for hvilket arbeid 
som skal gjøres.»

«Være tilgjengelig for 
medarbeidere, bruke tid på å 
forstå arbeidssituasjon.»

«Være tilgjengelig og støtte 
(lagspiller) til teamet.  Støtte, 
hjelpe dine kollegaer.»

«Sette av tilstrekkelig tid til å få 
satt seg inn i jobbene. Være 
tilgjengelig for avklaringer og 
diskusjoner.»

«Prioritere de ansatte.» 

«Ledere må forstå hva som 
skal utføres, støtte utførende.»

«Ledere må ha tid nok og 
overskudd til å kunne hjelpe 
sine ansatte. 

«Sikre at den enkelte har 
kompetansen som kreves for å 
løse oppgaven.»

«Tilrettelegge for at alle har 
riktig kompetanse, (...) til å 
gjøre jobben riktig.»

«Sørge for tilstrekkelig 
kompetanse til å bruke 
verktøy.»

«Sørge for at arbeidstaker har 
rett kompetanse og 
opplæring.»

«Riktig sammensetning av 
kompetanse.» 

«Rett kompetanse, ansvar og 
myndighet til å få gjort jobben.»

«Rett kompetanse til rett 
tid/oppgave.»

«Alltid være mottakelig og gi 
rom for innspill fra både 
utførende personell og ledende 
personell. Hente fram det 
beste i folk og være en god 
motivator for suksess.»

«Være en bidragsyter til et godt 
arbeidsmiljø og møte personell 
med lav terskel og åpenhet.»

«Bruke tiden sin med sine 
kollegaer om det er ute i felt, på 
kontoret eller i møterom, til å 
både forstå, motivere og bidra 
til at arbeidsoppgavene er 
meningsfylte, og interessant.»

«Gi anledning til at alle får ytre 
seg. Sørge for god 
involvering.»

«Åpen tillittskultur - lære av 
våre feil.»

Være imøtekommende og 
mottakelig for tilbakemeldinger
og innspill, og bidra til et godt 
arbeidsmiljø.  

LEDER:

Hva kan du gjøre for at dine ansatte skal lykkes med å planlegge og utføre jobben på 
best mulig måte? 

Always Safe



I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedkategorier 
basert på kommentarer gitt av ledere 
og lederlag på caseoppgaven 
«Egenprodusert støy og vibrasjoner», 
sammen med beskrivelser av innhold 

og illustrerende sitater.

Report by BehaviorLab

Egenprodusert støy og vibrasjoner: 
Hvordan kan vi redusere egenprodusert støy 

og vibrasjoner?

Always Safe



Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør 
teamresponsene på spørsmålet:

«I hvilke type jobber har vi utfordringer med egenprodusert støy 
og vibrasjoner hos oss?»

Report by BehaviorLab

ALLE MÅLGRUPPER:

Always Safe



I hvilke type jobber har vi utfordringer med egenprodusert støy 
og vibrasjoner hos oss?

10% 9% 9%
8% 7%

5% 5% 4% 4% 4% 4%

33%
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Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør 
teamresponsene på spørsmålet:

«Hvordan kan vi planlegge og gjennomføre arbeidet for å redusere 
eksponering for egenprodusert støy og vibrasjoner?»

Report by BehaviorLab

ALLE MÅLGRUPPER:

Always Safe



Hvordan kan vi planlegge og gjennomføre arbeidet for å 
redusere eksponering for egenprodusert støy og vibrasjoner?

Report by BehaviorLab

Always Safe

Bruke utstyr som 
beskytter mot effekt 

av eksponering

De 4 hovedkategoriene utgjør 72% av variasjonen i teamresponsene.

Rotere jobber og 
personell

Bruke verktøy og utstyr
som eliminerer eller 

reduserer eksponering

24% 21%
11%

Sørge for gode 
forberedelser

16%
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Hvordan kan vi planlegge og gjennomføre arbeidet for å redusere 
eksponering for egenprodusert støy og vibrasjoner?

Always Safe

«Rotasjon i arbeidslaget vil avhjelpe 
eksponering.»

«Fordele belastning på flere personer 
(jobbrotasjon).»

«Mobilisere nok personell til at man kan bruke 
jobbrotasjon under utførelse.»

«Planlegging for at flere folk skal rotere på 
arbeide gjør at man blir mindre eksponert for 
vibrasjoner.»

«Minimize time of exposure with rotating
personnel.»

«Fordele støyende arbeidsoppgaver over flere 
personer.»

«Fordele arbeidet på fleire personar.»

Bruke utstyr som beskytter mot 
effekt av eksponering, bruke det 
riktig og sikre at det er i god 
stand. 

Sørge for gode forberedelser 
før jobben, og gjøre gode 
vurderinger av risiko og
eksponering. 

Rotere på personell og 
oppgaver for å redusere 
eksponering. Dette innebærer å 
ha nok personell for dette. 

Bruke rett verktøy og utstyr slik 
at man unngår eller reduserer
støy og vibrasjon. Dette krever 
også godt vedlikehold.

«Bruke personlig verneutstyr som er egnet til 
jobben, som vibrasjonshansker og dobbelt 
hørselvern.»

«Dobbelt hørselvern, bytte av innmat i 
hørselvern. Bruk av hjelmbriller for å unngå 
glippe i hørselvern.»

«Vibrasjonshansker - brukes lite.»

«Planlegge for støymatter. Headset med 
støydemping.»

«By using proper personal protective
equipment with a good quality to lower noise
and vibrations levels.»

«Planlegge med støyvegger.»

«Montera bumpere der det er trangt. 
Dekksbelegg som er egna.»

«Plan ahead for operation - not to repeat
operations, nor have to complete remedial
operations due to lack of preparation.»

«Plan how to work without producing
unnecessary noise.»

«Planlegg nok tid på jobber som er i 
støyområder. (eks jobber i steering gear
room).»

«Koordinering med andre arbeidslag.»

«Ved å systematisk gå gjennom jobben og 
se hva som skal gjøres og hvilket utstyr en 
skal bruke, på denne måten får en oversikt 
over egenprodusert støy og vibrasjoner og 
kan gjøre risikovurderinger ut fra det.»

«Vedlikehold av utstyr slik at man slipper 
bruke slegge! (eksempelvis luketerser).»

«Bruk av riktig utstyr kan gjøre at arbeids 
oppgaven tar mindre tid slik at utstyret som 
bråker brukes minst mulig.»

«Planlegger for å bruke rett verktøy, og 
kanskje sjekke om det finnes mer egnet 
verktøy til jobben.»

«Buy tools with low noise and vibration
levels.»

«- Bruk av utstyr som genererer mindre støy. 
Vedlikehold av utstyr slik at bruk av 
slagverktøy kan reduseres.»

«Planlegge inn bedre verktøy for utførelse av 
jobben(vibrasjonsfri muttertrekker)»



I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedkategorier 
basert på kommentarer gitt av ledere 
og team på caseoppgaven 
«Forstyrrende støy i kontormiljø», 
sammen med beskrivelser av innhold 

og illustrerende sitater.

Report by BehaviorLab

Forstyrrende støy i kontormiljø:
Hvordan kan vi redusere forstyrrende støy i 

kontormiljø?

Always Safe



«Hvilke typer forstyrrende støy er vanlige hos oss?»

Report by BehaviorLab

Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør 
teamresponsene på spørsmålet:

UTFØRENDE PERSONELL OG OPERATIVE LEDERE 

Always Safe



Hvilke typer forstyrrende støy er vanlige hos oss?
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PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL

Merk! 
Majoriteten av responsene tar 
utgangspunkt i plassering i 
åpent kontorlandskap. 20% 19%
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«Hvordan kan vi legge til rette for å redusere effekten av 
forstyrrende støy på arbeidsplassen vår?»
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Denne delen beskriver de største kategoriene som til sammen utgjør 
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Hvordan kan vi legge til rette for å redusere effekten av 
forstyrrende støy på arbeidsplassen vår?

Kultur og hensyn

De 4 hovedkategoriene utgjør 76% av variasjonen i teamresponsene.

Støyreduserende tiltak 
og hjelpemidler

Møtevirksomhet og 
organisering av aktiviteter
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«Bedre hodetelefoner som holder andre 
støy utenfor.»

«Tiltak for å senke akustikk (plagsom støy) 
i kontrollrommet, kan innebære bedre 
støyabsorberende plater og teppegulv.»

«Flere støydempende skillevegger.»

«Mer demping i kontor landskap, og 
dobbel hørselsvern ute på site.»

«Noise reduction insulation - ceiling and 
walls. Noise cancelling headphones.»

«Bør kjøpe inn bedre "headset" med god 
kvalitet  for bruk i kontor landskapet. Støy 
dempende plater for montering på skott.»

«Hørselvern med aktiv støydemping, 
støydemping ute i moduler (...).»

Sørge for at det er lav terskel for å 
gi beskjed og si ifra hvis en 
opplever støy, og at en selv viser 
hensyn til andre. 

Sørge for at design og utforming av 
arbeidsplassen bidrar til å redusere 
/dempe støy og gir muligheter for å 
trekke seg bort til stillesoner. 

Ha tilgang på utstyr og hjelpemidler 
for å dempe eller redusere støy, og 
implementere tiltak for 
støydemping.  

Sikre en møtekultur hvor en tenker 
over hvor møter gjennomføres, at 
færre møter tas i landskapet, og 
møterom og stillerom brukes oftere. 

«Mindre teamsmøter i åpent landskap -
bruk stillerom.»

«Lukke døren ved samtaler / møter.»

«Bruk av stillerom til private samtaler og 
møter. (...) Bruke møterom.»

«Take longer calls and discussions in 
another room.»

«Gode kjøreregler til å bruke landskap for 
arbeid og møterom for møter.»

«Ha teams på mobil slik at vi kan snakke i 
den i et stillerom.»

«Bruke stillerom, ikke høylytt.»

«Redusere trafikk og møtevirksomhet i 
kontrollrom.»

«Ombygging av åpent kontorlandskap, til 
mindre.»

«Forbedret støydemping mellom 
arbeidsstasjonene.»

«Dele inn i kontorsoner etter støynivå. 
Lydtette cellebokser og tilstrekkelig volum. 
(...) Bedre kontordesign for å dempe 
lydkilder.»

«Flere stillerom/små møterom i/nær 
landskapet med pult og 2 skjermer og 
standardisert docking slik at det er lett å 
flytte inn et slikt møterom ved behov.»

«Oppgradere kontorlandskap og lugarer 
slik at støydemping blir bedre.»

«Tilrettelegge for båser som kan brukes til 
prat/samtaler/møter.»

Hvordan kan vi legge til rette for å redusere effekten av forstyrrende støy på 
arbeidsplassen vår? 

UTFØRENDE PERSONELL OG OPERATIVE LEDERE:

«Respekter beskjed om å være 
stille/dempe seg. Vise hensyn.»

«Follow rules in working areas and 
observe situations around our deck, may 
someone need super concentration 
during difficult operation.»

«Gode kjøreregler til å bruke landskap for 
arbeid og møterom for møter. God 
åpenhet til å gi beskjed når noen bør 
trekke inn på stillerom/møterom.»

«Ta hensyn. Respekt. Lov til å si fra.»

«Ta hensyn. Si i fra og ha respekt for 
hverandre.»

«Vi kan bli flinkere å gi beskjed.»

«Lav terskel for å si ifra til kollegaer at de 
forstyrrer.»

Always Safe
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Hvordan kan vi legge til rette for å redusere effekten av 
forstyrrende støy på arbeidsplassen vår?

Støyreduserende og 
skjermende tiltak

De 5 hovedkategoriene utgjør 74% av variasjonen teamresponsene.

Utforming og design 
av arbeidsplassen

Avtale og følge 
kjøreregler og 
retningslinjer
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20% 19%
11%

Kultur og hensyn

11%

Bedre og mer hyppig 
bruk av møte- og 

stillerom

13%

PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL:
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«Toaletter, kopirom og kaffebarer 
bør ikke legges rett ved 
arbeidsplassene.»

«Økt inndeling av landskap. Flere 
stillerom i landskapet.»

«Cellekontor. Flere stillerom. Ønsker 
flere gode stillerom og møterom 
som virker (...). Det er store tomme 
fellesarealer, som kunne blitt 
utnyttet mer effektivt (--> flere 
stillerom). Lesesal.»

«Dele opp landskap i forhold til 
arbeidsmetode (stillearbeid vs aktiv 
gruppearbeid vs stort behov for 
frekvente telefonmøter).»

«Alle samtalerom må inneha 
samme tekniske utstyr tilgjengelig 
som tilfellet er på kontorplassene.»

Gi tilgang på utstyr og 
hjelpemidler, samt 
implementere tiltak for å 
redusere og/eller dempe 
støy. 

Bli flinkere til å bruke 
møterom og stillerom. Dette 
fordrer at disse rommene er 
tilstrekkelig utstyrt for 
møteformål. 

Utforming og design av 
arbeidsplassen bør gi 
mulighet for ro, samt ha en 
gjennomtenkt plassering av 
rom og soner. 

Utvikle og følge retningslinjer 
og kjøreregler for atferd på 
kontoret og i landskap, med 
hensyn til f.eks. 
møtevirksomhet. 

«Vise hensyn  Alle må være 
ansvarlige.»

«Ha større aksept for å si i fra.»

«Vi må skape en kultur der man 
prøver å begrense kontorbesøkene 
til det som virkelig er nødvendig.»

«Ta hensyn til hverandre. Hvis vi har 
et møte i kaffekroken, så lukk døren 
til de som sitter på nærmeste 
kontorer.»

«Åpen dialog, gi beskjed til de som 
snakker høyt.»

«Tørre å si ifra direkte eller via leder. 
Man må minne hverandre på at man 
må ta hensyn.»

«Respektere andre i kontormiljøet.»

«Walls with noise cancelling effect.»

«Noise cancelling headphones. 
More noise cancelling materials in 
the offices and lunch areas.
Exchange noisy keyboards with 
quiet ones.»

«Bruk av støyskjerming i åpne 
landskap.»

«Noise cancelling headphones.»

«Støydempende vegger mellom 
pultene.»

«Headset som er "over ear" og 
behagelig. Da kan man både 
skjerme for støy når man selv er i 
møte, eller velge å ta dem på når 
folk rundt prater høyt.»

«Bli flinkere til å bruke møterom og 
stillerom.»

«If in office, attend the meeting in 
the meetingrooms.»

«Bruke mer møterom. Bedre 
møteromkultur. Gode stillerom som 
er utstyrt med 2 skjermer, 
mikrofon.»

«Bruke stillerom dersom tilgjengelig. 
Redusere teams møter der man 
kan.»

«Bruke stillerom mer ifm møter. Det 
må være tilrettelagt med nok lett 
tilgjengelige stillerom og møterom 
som er av passe størrelse.»

«Bruke stillerom ved lengre teams 
møter ved aktiv deltakelse.»

«Develop open space working 
rules.»

«Tydelige retningslinjer f.eks. pr. 
avdeling for oppførsel i landskap, 
bruk av Teams m.m.»

«Lage kjøreregler i hvert 
team/område.»

«Rules for when to use the rooms. 
Agree on a common culture for 
working in an open landscape.»

«Bli enige om enkle kjøreregler for 
gjennomføring av møter på Teams.»

«Utvikle og implementere regler for 
atferd i kontorlandskapet.»

«Etikett hvordan vi skal oppføre oss, 
slik at vi ikke forstyrrer.»

Ha en kultur hvor en tar 
hensyn til hverandre, og hvor 
det er lav terskel for å gi 
beskjed hvis en opplever for 
mye støy. 

Hvordan kan vi legge til rette for å redusere effekten av forstyrrende støy på 
arbeidsplassen vår? 

PREMISSGIVERE OG KONTORPERSONELL:

Always Safe



I denne delen av rapporten finner du 

en oversikt over hovedkategorier 
basert på kommentarer gitt av ledere 
og team på caseoppgaven «Mobbing 
og trakassering», sammen med 
beskrivelser av innhold og 

illustrerende sitater.
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Mobbing og trakassering: 
Hvordan forebygger vi mobbing og 

trakassering på arbeidsplassen?

Always Safe



«Hva kan vi gjøre for å hindre mobbing og trakassering på vår 
arbeidsplass?»

Report by BehaviorLab

Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør 
teamresponsene på spørsmålet:

ALLE MÅLGRUPPER:

Always Safe



Hva kan vi gjøre for å hindre mobbing og trakassering på 
vår arbeidsplass?

Et åpent og 
inkluderende 
arbeidsmiljø

De 7 hovedkategoriene utgjør 82% av variasjonen i teamresponsene.

Kultur for å si ifra Rapportering 
og varsling
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Snakke om og 
respektere grenser 

og ulikheter

20% 13% 9% 9%

Bevissthet rundt 
egen og andres 

atferd

12%

Å bry seg om 
hverandre

Aktivt bevisstgjøre 
og på agendaen 

9%10%

Always Safe
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«Gi tydelig beskjed til vedkommende som 
utfører ugjerning.»

«Speak up if inappropriate talk/behaviour.»

«Være modig nok for å stå opp for sin kollega.»

«Speak up when you see harassment and 
bullying happening, in the situation.»

«Gripe inn hvis du ser eller hører noe. Ha lav 
terskel for å si fra. Ikke la kultur for trakassering 
få utvikle seg, stoppe det tidlig.»

«Tørre å si i fra selv om det er andre tilstede.»

«Gi beskjed dersom vi observerer eller opplever 
det.»

«Gi beskjed når kommentarer er på kanten eller 
går over terskelen.»

«Konfrontere direkte med prsonen som evt går 
over streken for hva som er greit å si eller gjøre.»

Ha en kultur hvor det er lav terskel for 
å si ifra og ta grep hvis en opplever 
eller observerer ugrei atferd. 

«This concerns us and we should focus on it 
and make sure we improve, we don't welcome 
all new people they way we should.»

«Make sure everyone is involved when 
necessary (meetings, TBT etc.)..»

«Være særlig oppmerksom for nyansatte, skape 
trygghet.»

«Involver alle, ikke utelate noen fra felleskapet.»

«Bygge en trygg kultur som bidrar til åpenhet 
og ærlighet.»

«Ta spesielt godt imot nye ansatte; f.eks. 
lærlinger.»

«Inkluder alle slik at ikke noen føler seg utenfor.»

«Være inkluderende i alle settinger -
ekskludering er er kanskje den vanligste formen 
for mobbing/trakassering.»

«Hvis man klarer å være støttende for den 
personen som opplever trakassering, så er det 
veldig positivt.»

«Passe på hverandre. Vær en god kollega.»

«Støttende og stille opp får hverandre.»

«Viktig å se hverandre.»

«Vær en god kollega - bry seg om hverandre.»

«Bry deg og følge opp med ansatte om 
hvordan man har det på arbeidsplassen. 
Behandle alle med respekt.»

«Utvis empati og forståelse for hvordan 
kollegaer oppfatter din kommunikasjon.»

«Behandle folk med respekt, bry seg, by på seg 
selv (...).»

«Vise respekt overfor hverandre. (...) Vær snille 
med hverandre.»

«Øke bevissthet rundt hva og hvordan vi 
snakker til og om hverandre.»

«Be aware that people can misunderstand what 
you say (different interpretation).»

«Være bevisst på hva en sjøl seier til andre, og 
til hvem.»

«Tenk før man kommenterer eller forsøker å 
være morsom på andres bekostning.»

«Vere bevisst på seg sjølv og eiga rolle, korleis 
ein vert oppfatta.»

«Selv kan vi bli flinkere til å tenke oss om før vi 
snakker og hva vi sier, vi vet ikke alltid hvem 
som er mottakeren.»

«Vurdere om humoren er for drøy. Alle går i seg 
selv og tenker seg om hva en sier.»

«Omstendigheter og sammenheng. Være bevist 
hva man sier og til hvem.»

Sørge for et åpent og inkluderende 
arbeidsmiljø, hvor alle blir sett og hørt. 
Dette inkluderer at det er viktig å ta 
vare på f.eks. nyansatte og lærlinger. 

Bry seg om hverandre og være en 
god kollega gjennom å vise respekt, 
støtte, omsorg og forståelse. 

Være bevisst på og gjøre andre 
bevisst på atferd og kommunikasjons-
måte; tenke før en snakker og 
reflektere over egen opptreden
overfor andre. 

Side 1 av 2

Hva kan vi gjøre for å hindre mobbing og trakassering på vår 
arbeidsplass?
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«HVOR melder jeg fra? Hvem snakker jeg med? 
Hvor finner jeg informasjon om rapportering?»

«Ulike rapporterings 'veier', system for å følge 
opp - som er på varslernes side, med 
beskyttelse for varslerne for å senke terskel for å 
rapportere (...).»

«The leader must investigate and make an 
action.»

«Leder må være flinkere å følge opp når det blir 
varslet.»

«Leder må være på tilbudssiden for at alle skal 
komme og varsle om uønsket atferd.»

«Ta på alvor hvis noen sier i fra om 
krenkelser/mobbing.»

«Rapportere til leder, verneombud eller 
tillitsvalgt..»

«Ta henvendelser seriøst og følg prosess.»

Sørge for at ugrei atferd og 
opptreden diskuteres, rapporteres
eller varsles om til ledere eller andre, 
og at det tas på alvor og følges opp. 

«Vite hverandres begrensninger og respektere 
disse. Respektere at vi har forskjellige 
bakgrunner og ulikheter og erfaringer. »

«Hvor går grensen for hva som er trakassering? 
Vi bør ha en diskusjon i laget for hva som er 
akseptabelt. Personavhengig av hvor grensen 
går.»

«Sette grenser for oppførsel og markere tydelig 
grenser ved uakseptabel oppførsel i det 
dagelige.»

«Tenke at folk har forskjellige grenser.»

«Understand and respect difference in cultures 
amongst your collegues.»

«Være tydelig på forventningene til folk.»

«Forståelse for at vi er forskjellige.»

«Ha respekt for at vi er forskjellige, og har 
forskjellige grenser.»

«Diskutere mer i lagene (husmøter).»

«Snakke om det - gi litt oppmerksomhet og at 
dette ikke er en akseptabel adferd.»

«Snakke om det i laget og ha det oppe på 
agenda.»

«Snakke om det - mer informasjon og 
kommunikasjon gir lavere terskel for å gi 
beskjed.»

«(...) aktivt diskutere temaet regelmessig, være 
bevisst på det.»

«Ta det opp i passende fora i ny og ne for å 
sette lys på slike saker.»

«Bedriften/ arbeidsplassen må ha en klar filosofi 
relatert til holdninger rundt dette.»

«Lage arenaer i lagene, tema i møter, snakker 
åpent."

Snakke om og respektere grenser, 
forskjeller og forventninger; at vi er 
ulike, har ulike oppfatninger av 
situasjoner og ulike grenser.  

Sørge for å ha en aktiv dialog og 
bevisstgjøring om tematikken, at det 
står på agendaen i aktuelle fora og at 
nulltoleranse synliggjøres i selskapet. 

Side 2 av 2

Hva kan vi gjøre for å hindre mobbing og trakassering på vår 
arbeidsplass?
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«Hvordan kan vi si ifra eller gripe inn?»

Report by BehaviorLab

Denne delen oppsummerer hovedtrekkene som til sammen utgjør 
teamresponsene på spørsmålet:

ALLE MÅLGRUPPER: 

Always Safe



Hvordan kan vi si ifra eller gripe inn?

Si ifra direkte i 
situasjonen

De 5 hovedkategoriene utgjør 80% av variasjonen i teamresponsene.

Diskutere / varsle 
relevante instanser

Følge interne 
prosedyrer for 

varsling

Report by BehaviorLab

26% 19% 11%

Snakke med 
vedkommende på 

tomannshånd

15% 9%

Kultur og synliggjøring 
av nulltoleranse og 

psykologisk trygghet

Always Safe
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«Ved behov så oppsøker en støtte 
hos andre kollegaer, VO, HMS-k 
eller psykososialt team i selskapet.»

«Ta opp med venn, VO eller leder 
og tillitsvalgt.»

«Bruke verneapparat eller leder, evt. 
neste nivå.»

«Melde fra til VO, leder eller HMS-
koordinator.»

«Enten til leder, verneombud eller 
tillitsvalgte. Evt. bedriftshelse 
tjenesten, ombudsmann, HR.»

«Melde fra til nærmeste leder. Ta 
kontakt med vernetjenesten / 
verneombud. Ta kontakt med HMS 
koordinator / medic.»

Si ifra og gripe inn direkte i 
situasjonen, forsøke å løse 
den på lavest mulig nivå og 
forhindre eskalering. 

Snakke med den eller de
som har sagt eller gjort noe 
som oppleves ugreit, gjerne 
på tomannshånd. 

Diskutere eller si ifra til f.eks. 
leder, vernetjeneste, tillitsvalgt
eller sykepleier, evt. kollegaer
en føler seg trygg på. 

Sikre en kultur hvor det er 
psykologisk trygt å si ifra og 
hvor aksept for forskjeller og 
nulltoleranse diskuteres og 
synliggjøres.  

«Meld fra til leder eller anonymt til 
Wistleblowing. Viktig å ha en god 
prosess på å håndtere slike 
situasjoner.»

«Gå rette tjenestevei dersom man 
ikke når fram til de første instanser.»

«Use anonymous format to office.»

«Man kan varsle anonymt med 
RUH-lapp.»

«Reagere med varsling og 
rapportere.»

«Om du ikke våger å gi beskjed der 
og da ta dette opp anonym 
meldekanaler.»

«Bruke bedriftens retningslinjer i 
forbindelse med varsling.»

«Viktig å si ifra med en gang. (...) Det 
er lov til å gi klar beskjed når ting 
ikke er akseptabelt.»

«På direkten: "nå syns jeg du gikk 
over streken".»

«Eventuelt gi beskjed der og da når 
vi ser eller opplever situasjoner som 
vi opplever som 
mobbing/trakassering.»

«Direkte til vedkommende som 
utøver mobbing/trakassering.»

«Si fra direkte til den som sier ting 
som kan være sårende.»

«Ta ordet at det ikke er greit. Ta ting 
før det eskalerer.»

«Si fra direkte (...).»

«Ta det med den det gjelder 1/1, 
selv om det ikke involverer man 
selv.»

«Snakke med den som er 
mobberen/trakasserer - det er ikke 
sikkert at denne er klar over hva h*n 
gjør.»

«Si ifra på tomannshånd.»

«Ta det opp på "tomannshånd" 
istedenfor direkte når det hender, 
og gjerne i en gruppe der flere er 
tilhørere.»

«Snakke med person som mobbet: 
var dette greit, var det bevisst?»

«Gjerne ta det en til en hvis man 
ønsker å korrigere en person.»

«Sørge for at vi har en kultur der det 
er lov å si ifra!»

«Talk about it proactively to set 
standards.»

«Talk to all your employees as 
manager about the "zero bullying 
and harassement" attitude. As 
manager talk to your employees to 
be aware of personal and cultural 
differences on when boundaries are 
crossed. Create a psychologically 
safe environment for everyone.»

«Være psykologisk trygg / selskapet 
må ha en holdning til dette.»

«Skape kultur for å gi 
tilbakemeldinger. (...) Det skal ikke 
være "farlig/skummelt" og ta opp 
saker.»

Følge selskapets interne 
prosedyrer for varsling og 
aktuelle varslingskanaler, 
samt sikre kjennskap til 
disse. 

Hvordan kan vi si ifra eller gripe inn?

Always Safe
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