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Pioneer i Norge innen
organisasjonspsykologi
• Svein Sebastian Meldal Kile var født i Volda

• Psykolog ved UiO i 1952

• Ble vitenskapelig assistant ved NHH i 1953

• Gjennomførte en av Norges første trivselsundersøkelser i
1954 i følge Store Norske Leksikon (Onar Onarheim, Stord 
Verft)

• NHH amanuensis i 1959, dosent i 1964, og professor i 1967

• Ansatt som UIB professor i organisasjonspsykologi i 1977



Inspirator og følgesvenn
• I Kile fikk UiB og psykologimiljøet en svært 

karismatisk professor og fremmer av fagfeltet 
organisasjonspsykologi

• Blant annet en ivrig debattant og 
samfunnsopplyser i pressen, på et 
konservativt og elegant nynorsk

• Lærer på embetsstudiet i psykologi for 
flerfoldige personer som er i salen i dag

• Til 60 års dagen i 1988 fikk han sitt eget 
festskrift  

• Var med å etablerte NOS (Norsk 
Organisasjonspsykologisk Selskap), og 
forente på det viset unge og eldre praktikere 
og organisasjonspsykologer



Praktikeren
• Pioneer for organisasjons- og ledelsespsykologi 

i Norge
– I en tid der enkelte kolleger mente dette var 

å underlegge seg kapital og næringsliv
– Forskningen måtte være praksisnær (ivret 

for utadrettet aksjonsforskning) og 
utviklingsorientert

– Leder- og organisasjonsutvikler



Helsefarlige arbeidsplasser

• Pioner innen forskningen på mobbing og helsefarlige 
ledere

• Kom ut med både rapport og bok om helsefarlige 
ledere i 1990

• Beskriver helsefarlige ledere som:
– Den umaskerte tyrann
– Den uangripelige manipulator
– Feilsøkeren
– Den velvillige formynder
– Løgneren og forvrengeren
– Værhanen

• Sentral fasilitator for Landsforeningen mot mobbing



DAGENS PROGAM



0900 - 0910 Prof. Ståle Einarsen
Åpning og velkommen

0910 - 0920 Instituttstyrer NormanAndersen
Velkommen fra Instituttet

0920 – 1015 Årets Kile forelesning:
1.aman. Endre Sjøvold (NTNU)
Fra søken til erkjennelse – fire tiår med 
forskning og praksis på grupper og 
team.

1015 - 1030 Pause



1030- 1050 Prof. Ståle Pallesen
Hva kjennetegner mobbeofre og mobbere sin personlighet: En 
eksperimentell vignet-studie av tilskrevet personlighet

1050 - 1110 Post doc Iselin Reknes
Personlighet som årsaker til konflikter og mobbing i arbeidslivet? 
Person- situasjon er kanskje svaret!  

1110 – 1130 1.aman. Jørn Hetland
Nevrotisisme som mulig moderator i sammenhengen mellom 
mellommenneskelige konflikter og daglige variasjoner i 
emosjoner: Et kvantitativt dagbokstudie blant krigskolekadetter på 
et seiltokt fra Bergen til New York 

1130 – 1200: Presentasjon av årets nye fagbøker
Prof. Ståle Einarsen og Prof Anders Skogstad

1200 – 1245: LUNSJ. Sponset av Fagbokforlaget



1245 – 1320 1. aman. Olav K. Olsen
For trøtt til å inspirera - for trøtt til å verta inspirert? 
Kan evna til å sove vera vegen til betre samspel og leiarskap?

1320 – 1340 Prof. II Morten B. Nielsen
Ledelse og mental helse – årsak eller 
konsekvens? 

1340 – 1400 Pause

1400 – 1440 1.aman. Anette Harris 
Stress, sykefravær og effekten av tiltak i arbeidslivet

1440 - 1500: Prof.  Ståle Einarsen
Avslutning og oppsummering. 



Årets nye fagbøker fra FALK













Psykososialt arbeidsmiljø

 Stress og konflikt

 Trivsel og motivasjon



Elementer i et helsefremmende 
arbeidsmiljøarbeit

• Utviklingsorientert / trivselsskapende arbeid

• Forebyggende arbeid

• Gjenopprettende arbeid



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



“Løp og kjøp” ELLER “Lån og les”


