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Bakgrunn
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Arbeidstakeren trenger...

... variasjon

... læring

... innflytelse

... anseelse

... sammenheng

... fremtid

Thorsrud og Emery 1969

Einar Thorsrud - psykologiske jobbkrav
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Begreper
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(PSYKOSOSIALT)

ARBEIDSMILJØ
STRESS



Ganster og Perrewé, 2011; Kahn og Byosiere, 1992

(a) …en egenskap ved det eksterne miljøet som 
påvirker individet («stressor», eks. 
arbeidsmengde, motstridende forespørsler)

(b) …individets psykologiske og fysiologiske respons 
på krav, trusler og utfordringer 
(«distress/strain», eks. angst, hjertebank)

(c) …samspillet mellom (a) og (b)

«Stress» kan henspille på…



”Psykososial”

”Psychosocial factors at work refer to interactions between 
and among work environment, job content, organisational

conditions and workers’ capacities, needs, culture, personal 
extra-job considerations that may, through perceptions and 

experience, influence health, work performance and job 
satisfaction.”

ILO/WHO 1984



”Psykososialt arbeidsmiljø” referer 
vanligvis til:

• Organisatoriske faktorer

eks. arbeidstid, skiftarbeid, avdelingsstrukturer,  
organisasjonsendring

• Sosiale interaksjoner

eks. konflikter, sosial støtte

• Individuelle persepsjoner og vurderinger

eks.  tanker, fortolkninger og følelser knyttet til 
arbeidsoppgaver

Psyko | sosial



Modeller
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ARBEIDSRELATERTE MUSKEL-
SKJELETTPLAGER – EN MODELL
En forenklet modell for sammenheng mellom eksponering og plager (Veiersted 1995):

PsykososialMekanisk

Overbel. / langvar. aktivering -

muskel/fascie/sene/ledd/nerve

Trenings-

effekt

Muskelskjelett

plager

Individ-

faktorer

Miljø

Individ
FOKUS

(KONTROLLERER)

(KONTROLLERER)
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Organisatoriske 
faktorer

Sosiale 
interaksjoner og 
individuelle 
faktorer



Den aller 
største

Dominerende teoretiske modeller



Litt mindre, men 
stadig mer brukt

Dominerende teoretiske modeller



Uoverensstemmelse (konflikt) mellom forskjellige 
forventninger til roller du innehar

Rollekonflikt



”Psykologisk alarm” kan initiere hormonelle
prosesser som blant annet kan…

• Øke blodtrykk og hjertefrekvens
• Øke muskelspenninger
• Hemme fordøyelse, vekst og restitusjon
• Nedregulere blodforsyning til hud og tarmer
• Frigjøre blodsukker, som øker insulinnivåer og

fører til økt fettlagring og inflammasjon

Hvordan kan psykologiske
faktorer påvirke helsen?



Psykologisk Atferdsmessig Kroppslig

Angst Overspising eller nedsatt apetitt Hodepine

Irritabilitet Utålmodighet Stramme kjever, skjære tenner

Nedstemthet Kranglevorenhet Brystsmerter

Defensiv Prokrastinasjon Pustebesvær

Sinne, humørsvingninger Bruk av alkohol/narkotika Hjertebank

Hypersensitivitet Røyker mer Høyt blodtrykk

Apati Trekker seg tilbake og isolerer seg Muskelsmerter

Depresjon Neglisjerer ansvar Fordøyelsesbesvær, forstoppelse,

diarè

Treghet i tenkning Dårlig jobbprestasjon Svetting

Følelser av hjelpesløshet,

håpløshet

Dårlig personlig hygiene Tretthet, søvnproblemer

Forstyrrelser av nære

relasjoner

Endret religiøs praksis Ofte syk

Bickford 2005

Noen mulige konsekvenser av vedvarende aktivering (Bickford 2005)



Sammenheng 
med plager
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1. Jobbkrav

2. Sosial støtte

3. Jobbkontroll

4. ‘’Skill discretion’’

5. Jobbtilfredshet

6. Autonomi

7. Høye krav med lav kontroll

8. Psykososialt distress

9. Jobbusikkerhet

10. ‘’Stressende arbeid’’

Faktorer som hadde blitt
studert i høykvalitets-studier 
mellom 2000 og 2009, fra
mest vanlig til minst vanlig

Hvilke faktorer fører til muskelskjelettplager?

Hauke et al. (2011)



1. Jobbkrav

2. Sosial støtte

3. Jobbkontroll

4. ‘’Skill discretion’’ 

5. Jobbtilfredshet

6. Autonomi

7. Høye krav med lav kontroll (high

strain)

8. Psykososialt distress

9. Jobbusikkerhet

10. ‘’Stressende arbeid’’

Krav-kontroll-modellen desidert mest 
studert



Konklusjon:
– Ingen konklusjon kan trekkes
– Mer forskning trengs!



Kvantitative krav

Beslutningskrav

Læringskrav

Rollekonflikt

Positive utfordringer

Rolleklarhet

Kontroll over avgjørelser

Kontroll arbeidsintensitet

Bemyndigende ledelse

Rettferdig ledelse

Støttende ledelse

Forutsigbarhet neste måned

Forutsigbarhet neste 2 år

Organisasjonstilhørighet

Jobbtilfredshet

Sosialt klima

Vektlegging menneskelige ressurser
Christensen og Knardahl 2010, 2012a, 2012b
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Figure 1. Percentage of employees reporting

moderate or severe pain at time 2 (after two

years), by levels of role conflict anddecision

control at time 1

Back pain

Headache

Neck pain

Christensen, JO
Barents Newsletter on Occupational 
Health and Safety, 2014



Tilskrivbar 
risiko
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NOA, 
Faktabok 
2018

Tilskrivbar risiko (%) …hvis du 
fjerner 
kjente 
arbeids-
relaterte 
årsaker vil 
sykdoms-
forekomst 
bli 
redusert 
med 
angitt 
prosent.



Oppsummering

• Vi vet at ikke-fysiske faktorer kan påvirke helse

• Men vi vet ikke like mye om hvordan eller
hvilke faktorer i arbeidet som er viktige!

• Noen av de viktige faktorene tenker vi kanskje
ikke så ofte på, fordi vi reduserer problemene
til “stress” og “krav”?



J o b b e n s   
egenska p e r

Viktige  
psykologiske  

tilstander

P e r s o n l i g e /   
arbeidsmessige  

resultater

Varierte 
ferdighetskrav

Oppgavens 
identitet

Oppgavens 
betydning

Autonomi

Tilbakemelding

Opplevelse av 
meningsfylt 

arbeid

Ansvarsfølelse
med hensyn til

resultater

K u n n s k a p om 
resultater  av

arbeidet

Høy indre
arbe idsmot i vas jon

Høy kvalitet på
prestas joner

Høy tilfredshet
med arbe idet

Lav turnover,  lite
fravær

Hackman og Oldham - jobbkarakteristika



Takk for oppmerksomheten!
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