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Abstract 

 

The main purpose of this study was to explore to what degree the Job Characteristics Model 

and the Demand-Control-Support Model corresponds to reflections about psychosocial work 

environment collected using SWOT-structured, open question interviews. The second purpose 

was to explore the SWOT-based interview method as an alternative assessment tool. Forty 

members of staff in a public organization in Oslo were interviewed (N = 40). Their reflections 

were transcribed, extracted and categorized at the SWOT-structure (strengths, weaknesses, 

opportunities and threats), and organizational level (individual, group, leadership and 

organization). Of the in total 1855 statements about psychosocial work environment classified 

at SWOT and organizational level, 12.5 percent matched the Job Characteristics Model and 

26.25 percent matched the Demand-Control-Support Model. The Job Characteristics Model 

accounted for a larger proportion of positive and future-oriented reflections than the Demand-

Control-Support Model, while the Demand-Control-Support Model accounted for a larger 

proportion of reflections on group level. Both models accounted for a smaller proportion of 

leadership reflections than reflections on the organizational level. This indicates that the 

SWOT-interview may be a more dynamic and flexible method for mapping psychosocial 

environments than tools based on specific models.  
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Psykososialt arbeidsmiljø 

Man skiller gjerne mellom motivasjonsteorier og stressteorier når det kommer til 

psykososialt arbeidsmiljø (Einarsen & Skogstad, 2000). Motivasjonsteorier sier noe om hva 

som motiverer mennesker til å arbeide, mens stressteorier sier noe om årsakene til 

psykososiale arbeidsbelastninger. Jobbkarakteristikamodellen (JKM) til Oldham og Hackman 

(1976, 1980) og krav-kontroll-støtte modellen (KKS) til Karasek og Teorell (1990) er to av de 

fremste modeller for forholdet mellom arbeid og psykososiale utfall. Begge har stimulert til 

mye forskning og er fortsatt benyttet i dag, til tross for at de begge er omtrent 30 år gamle. 

Innenfor jobbdesign og motivasjon er JKM den modellen som det refereres til mest i 

litteraturen (De Varo, Li & Brookshire, 2007), mens KKS er den modellen som det har vært 

forsket mest på i studier av stress og stressrelaterte sykdommer (van der Doef & Maes, 1999).  

Formålet med studien var å analysere disse modellene gjennom semistrukturerte 

intervjuer. Modellene har stort sett vært testet ved bruk av spørreskjemaer som i større eller 

mindre grad baserer seg på modellene. Her, imidlertid, vil modellene analyseres ved bruk av 

en alternativ metode: SWOT-baserte intervju hvor utsagn om arbeidsmiljøet klassifiseres på 

SWOT-kategoriene og på hvilket organisasjonsnivå utsagnet tilhører. Formålet med dette er å 

se hvilke nivåer SWOT og organisasjonsnivå modellene egner seg til å kartlegge, og hvor vidt 

modellene fanger opp arbeidsmiljø slik de ansatte selv definerer det i respons til åpne 

spørsmål om styrker, svakheter, muligheter og trusler assosiert med arbeidsmiljøet.  

Et godt psykososialt arbeidsmiljø anses for å være en forutsening for trivsel, 

produktivitet og læring på arbeidsplassen og inngår som en del av arbeidsmiljøloven av 

01.01.06 som slår fast at arbeidsmiljøet også skal være helsefremmende: ”Lovens formål er å 

sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 

arbeidssituasjon” (lovdata) (§ 1-1). Men nøyaktig hva psykososialt arbeidsmiljø innebærer i 

praksis er ikke enkelt å definere da det er satt sammen av mange faktorer, og det hersker 

uenighet om hvilke faktorer som bør inkluderes i begrepet (Einarsen & Skogstad, 2000). 

Allikevel synes det å være bred enighet om at fremtidens arbeidsmiljøutfordringer er av 

psykososial karakter (Einarsen & Skogstad, 2000). Dette er fordi forvaltning av menneskelige 

ressurser, også kalt Human Resource Management (HRM), har vist seg å ha en klar 

sammenheng med medarbeiderhelse og organisasjonseffektivitet. HRM-praksis har vist seg å 

være en indikator på organisasjons børsverdi (Pfeffer & Veiga, 1999), profitt (Rodwell & Teo, 
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2004), produktivitet (Huselid, 2006), markedsandel (Kuvaas, 2008) og sikkerhet (Mearns, 

Whitaker, & Flin, 2003). HRM-praksis er også assosiert med konsekvenser for individets 

egen velferd som utbrenthet (Borritz et al., 2005), stress (Karasek, 1979), glede og læring 

(Hellesøy, Matthiesen, Raknes, Einarsen, & Sortland, 1993) samt progruppeadferd (Williams 

& Andersen, 1991). Videre har bedrifter som assosieres med jobbtrivsel større evne til å 

tiltrekke seg ønskelig kompetanse og beholde gode medarbeidere (Lambert, Hogan, & Barton, 

2002).  

 

Jobbkarakteristikamodellen 

Jobbkarakteristikamodellen (Oldham & Hackman, 1976; 1980) er en av de mest 

innflytelsesrike arbeidsmotivasjonsmodeller i dag (De Varo et al., 2007). JKM har røtter i 

Human Relations tradisjonen og har vært svært betydningsfull for hvordan vi i dag forstår 

forholdet mellom arbeid og psykososiale resultater. Modellen predikerer fire utfall ved 

arbeidet: indre motivasjon, jobbtrivsel, økt prestasjon og intensjon om å slutte i jobben 

(turnover). De fire jobbutfallene kan påvirkes gjennom tilrettelegging av stabile ytre aspekter 

ved arbeidet. Modellen tar utgangspunkt i jobbutvidelse og tanken om at komplekse oppgaver 

er mer motiverende for arbeidstakere. Modellen predikerer at motivasjon, trivsel og 

produktivitet øker med opplevelsen av tre kritiske psykologiske tilstander: opplevelsen av 

mening, ansvar og kunnskap. Intensjon om å slutte i jobben øker derimot ved fraværet av de 

psykologiske tilstandene. Tilstandene benevnes som kritiske fordi alle tre må være tilstede for 

at indre motivasjon skal oppstå. Disse psykologiske tilstandene oppstår som resultat av fem 

ytre kjennetegn ved arbeidet: ferdighetsvariasjon, oppgaveidentitet, betydningsfulle jobber, 

autonomi og tilbakemelding. Variasjon i ferdigheter er den grad man får ta i bruk ulike 

ferdigheter i arbeidet, for eksempel gjennom at arbeidstakeren utførerer ulike oppgaver. Å 

kunne benytte seg av ulike ferdigheter i jobben innebærer at arbeidstaker mottar tilstrekkelig 

opplæring. Identifiserbare oppgaver er den graden man får ferdigstille et helt og identifiserbart 

stykke arbeid. Betydningsfulle jobber er i den grad jobben har betydning for andre 

menneskers liv eller for organisasjonen som helhet. Autonomi refererer til graden av frihet og 

selvstendighet man har i jobben når det gjelder når den utføres og hvordan dette gjøres. 

Tilbakemelding er graden man blir informert om hvor bra kvaliteten er på utført arbeid 

(Hackman & Oldham, 1975).  
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De fem jobbekjennetegnene danner det Oldham og Hackman (1980) kaller Motivasjon 

Potential Score (MPS) som er graden av potensiell motivasjon arbeidet innehar. MPS kan 

regnes ut ved å bruke følgende formel:  

dningTilbakemelAutonomiFVJBOI  )(  

                                    3 

 Her kan en observere at de tre jobbkjennetegnene ferdighetsvariasjon, jobbens 

betydning og oppgaveidentitet til sammen er like utslagsgivende som autonomi eller 

tilbakemeldning alene. Ved å gi hver av de fem jobbkjennetegnene en skåre fra 1 til 7, vil 

man kunne regne ut MPS skåren for en gitt arbeidsplass og dermed si noe om 

motivasjonspotensialet. MPS skal i følge JKM være positivt korrelert med motivasjon, 

jobbtilfredshet og produktivitet og negativt korrelert med fravær. Ved å tilrettelegge stabile 

aspekter ved arbeidet som å organisere arbeidet i helhetlige oppgaver og gi arbeidstaker frihet 

og ansvar kan arbeidet gjøres mer motiverende og arbeidstakeren mer produktiv (Oldham & 

Hackman, 1980).  

De tre første jobbkjennetegnene: oppgaveidentitet, jobbens betydning og 

ferdighetsvariasjon er tenkt å gi en opplevelse av at arbeidet er meningsfullt. Autonomi gir 
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den kritiske psykologiske tilstanden, opplevelse av ansvar. Tilbakemeldinger gir kunnskap om 

resultantene av arbeidsaktiviteten. Disse 3 kritiske psykologiske tilstandene skal igjen gi økt 

indre motivasjon, lavere intensjon om å slutte, økt arbeidsinnsats og bedre kvalitet på arbeidet. 

Trivsel, produktivitet, motivasjon og intensjon om å slutte i jobben kalles gjerne jobbutfallene, 

da dette er utfallene som predikeres av jobbkjennetegnene. Hackman og Oldham (1975) 

utviklet Job Diagnostic Survey (JDS), et spørreskjema for å systematisk måle og diagnostisere 

arbeidet i forhold til jobbkjennetegnene. JDS er benyttet for å måle hvor motiverende enkelte 

jobber er, samt til å kategorisere ulike arbeidsplasser etter hvor stort motivasjonspotensial de 

har. 

Til tross for at en høy MPS skåre skal gi høy grad av indre motivasjon, har Hackman 

og Oldham (1980) lagt til 3 tilleggsfaktorer som er med på å influere hvorvidt en arbeidstaker 

vil ha utbytte av en jobb med høy grad av jobbkjennetegnene. Disse er kunnskap og evner 

arbeidstakeren har, vekstbehov, samt det de kaller kontekstuelle faktorer. De kontekstuelle 

faktorene innebærer lønn, jobbsikkerhet, gode kollegaer og tilfredshet med ledere i bedriften. 

Vekstbehov er av Oldham og Hackman (1980) definert som et stabilt personlighetstrekk. 

Enkelte mennesker vil ikke ha et like fremtredende behov for å oppleve mestring, og trenger 

derfor mindre grad av nye utfordringer enn andre. Dermed vil, i følge JKM, jobber med høy 

MPS gi større grad av indre motivasjon for personer med høyt vekstbehov.  

JKM har vært gjenstand for mye forskning i de siste 30 år (Humphrey, Nahrgang og 

Morgeson, 2007). Flere studier på faktorstrukturen i JKM har funnet noe ulike relasjoner 

mellom variablene i modellen enn det modellen predikerer. Humphrey og kollegar har utført 

en omfattende metastudie med utgangspunkt i 259 studier med totalt 219.625 respondenter på 

motivasjon. De fant støtte for at de fem jobbkjennetegnene var positivt korrelerte med 

jobbtrivsel, indre motivasjon og jobbprestasjon, men det var ingen støtte for forholdet mellom 

jobbkjennetegnene og det fjerde jobbutfallet, intensjon om å slutte. Jobbkjennetegnene viste 

også samsvar med organisatorisk tilknytning og involvering i jobben. Liten grad av 

ferdighetsvariasjon, jobbens betydning, oppgaveidentitet og autonomi var assosiert med 

utbrenthet, mens tilbakemelding og autonomi var negativt korrelert med angst. Dermed var 

det støtte for at høy MPS var assosiert med positive jobbutfall og lav MPS med negative utfall 

av arbeidet i tråd med modellen prediksjoner.  

Modellen predikerer at autonomi alene skal gi den kritiske psykologiske tilstanden 

opplevd ansvar, men bildet har vist seg å være mer komplekst. Opplevd ansvar har vist seg å 

være korrelert med de to andre kritiske psykologiske tilstander, opplevd mening og kunnskap 
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om resultater (Fried & Ferris, 1987). Jobbkjennetegnene har også vist seg å være 

interkorrelerte (Humphrey et al., 2007). Når det gjelder jobbutfallene fant Fried og Ferris i sin 

metastudie at jobbkjennetegnene i større grad predikerte indre jobbutfall som motivasjon og 

jobbtilfredshet enn adferdsmessige utfall som arbeidsprestasjon og fravær. Humprey og 

kollegaer fant støtte for at jobbkjennetegnene predikerte jobbtilfredshet, motivasjon og 

vurdering av prestasjon fra kollegaer og overordnede, men det var ingen sammenheng mellom 

jobbkjennetegnene og intensjon om å slutte i jobben. Intensjon om å slutte i jobben var i 

større grad predikert av sosiale miljøfaktorer. Til tross for støtte for et mer komplekst forhold 

mellom kategoriene i modellen enn det Oldham og Hackman la til grunn, har modellen mottat 

bred støtte i forhold til de predikerte jobbutfallene (Humphrey et al., 2007).  

Krav-kontroll-støtte modellen 

Krav-kontroll støtte modellen (Karasek & Theorell, 1990) er sentral for diskusjonen 

rundt hvilke sider ved arbeidssituasjonen som i særlig grad kan være stressende og dermed 

sykdomsfremmende. Modellen har dominert forskingen på arbeidsrelatert stress i over 20 år 

(van der Doef & Maes, 1999). Den har også vært intendert som en forklaringsmodell for helse 

og trivsel, men har stort sett blitt studert i relasjon til indikatorer på stress.  

Krav i jobben kan både være kvantitative og kvalitative (Karasek & Teorell, 1990). 

Kontroll er definert som beslutningsmyndighet (decision latitude) som igjen består av: 

autonomi i utførelse av oppgaver (decision authority) og muligheter til å anvende relevante 

ferdigheter i arbeidet (skill discretion). Sammenlagt gir disse grad av opplevd kontroll i 

arbeidet. Kontrollbegrepene har visse fellestrekk med autonomi og ferdighetsvariasjon som 

inngår i JKM (Karasek et al., 1998). Sosial støtte er den hjelpende sosiale samhandling 

tilgjengelig på jobben, enten fra medarbeidere eller overordnede (Karasek & Teorell, 1990).  

KKS har to hovedhypoteser. Den første er belastningshypotesen som sier at jobber 

med høye krav, lav kontroll og lite sosial støtte, innebærer størst helserisiko. Den andre er 

bufferhypotesen som predikerer at sosial støtte kan beskytte individet mot den skadelige 

virkningen av jobber karakterisert av høye krav og lav kontroll. På basis av KKS utviklet 

Karasek Job Content Questionnaire (JCQ; Karasek, 1985; Karasek et al., 1998), et 

måleinstrument basert på selvrapportering for å kartlegge arbeidsmiljøet. Karasek og Theorell 

(1990) setter i teorien fokus på hvordan selve arbeidsmengden ikke nødvendigvis er et 

problem i seg selv, men at problemene først oppstår når en ikke føler kontroll eller innflytelse 

over sin egen arbeidssituasjon.  
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En nyere undersøkelse gjort av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI, 2008) viser at 8 

prosent av yrkesaktive i Norge opplever en kombinasjon av høye krav, lav kontroll og liten 

sosial støtte i sin arbeidssituasjon. I følge KKS modellen er denne kombinasjonen svært 

belastende i forhold til helse. Lærere og helsearbeidere var overrepresentert innenfor gruppen 

som rapporterer denne belastningskombinasjonen.  

KKS har vært testet i relasjon til utbrenthet (Landbergis et al., 1988), depresjon (Wall 

et al.,1996), mental helse (Parks, 1991), dødelighet (Astrand et al., 1989), og karidovaskulær 

sykdom (Johnson, Hall & Teorell, 1989). En studie av Halmøy (2006) som omhandlet 

sykefravær i Norge fant imidlertid ingen støtte for krav-kontrollmodellen i forhold til 

sykefravær. Van der Doefs (2000) metastudie av bufferhypotesen fant at 2 av 6 studier støttet 

buffereffekten av sosial støtte. En annen metatudie av Van der Doef og Maes (1999) fant 

støtte for relasjonen mellom jobber med høy arbeidsbelastning og negative helseutfall i 28 av 

41 studier, mens belastningshypotesen (høye krav, lav kontroll og lav sosial støtte) var støttet 

av 9 ut av 19 studier.  

Arbeidsmiljøkartlegging 

Arbeidsmiljøloven bygger på prinsippet om primærforebygging, det vil si en proaktiv 

holdning hvor forebyggende tiltak skal iverksettes på arbeidsplassen, fremfor en reaktiv 

tilnærming karakterisert av brannslukking når problemene først oppstår (Murphy, 2003). 

Proaktiv intervensjon, slik arbeidsmiljøloven legger til grunn, bygger på antagelsen om at en 

organisasjon er i stand til å påvirke psykososiale faktorer som trivsel, motivasjon og nærvær, 

samt å forhindre faktorer som øker risikoen for stress, fravær, sykdom, skader og ulykker. En 

kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet er en forutsetning for en systematisk 

forbedring av trivsel og produktivitet siden kjennskap til de ansattes opplevelse av 

arbeidsmiljøet utgjør et nødvendig grunnlag for å skape kontinuitet og gode 

utviklingsprosesser (Hellesøy et. al., 1993).”If you can’t measure it, you can’t manage it” 

(Kaplan & Norton, 1996, s. 21). Måling av psykososialt arbeidsmiljø forutsetter at man 

skaffer kjenneskap til de ansattes oppfatninger av organisasjonen. En måling innebærer å 

registrere karakteristika og egenskaper ved arbeidsmiljøet på en slik måte at de kan analyseres 

statistisk etterpå (Aarø, 2007).  

Målet med en arbeidsmiljøkartlegging er tosidig: diagnose og intervensjon (Hellesøy 

et. al., 1993). Som oftest ser man på intervensjon som noe som skjer i etterkant av en 

kartlegging, når rapporten ligger på bordet – når man har diagnostisert problemet og er rede til 

å handle. Schein (1996), derimot, argumenterte for at selve arbeidet med å diagnostisere eller 
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kartlegge i seg selv en intervensjon. Dette kan illustreres med et klassiskt eksempel på 

kartleggingens intervensjonskraft, det som har blitt kjent som Hawthorne-effekten. I en 

omfattende studie som varte fra 1924 til 1932 hvor det ble sett på lysforhold og dets 

påvirkning på produktiviteten ved en stor fabrikk, ble det avdekket en rekke tilsynelatende 

uforklarlige funn. Ikke uforventet fant forskerne at mer lys (bedre lysforhold) økte produksjon 

hos forsøkspersonene i fabrikken, men kanskje mer overraskende fant de også økt 

produktivitet i kontrollgruppen som arbeidet under dårligere lysforhold. Senere ble disse 

funnene forklart ved at det var i hovedsak oppmerksomheten fabrikkarbeiderne fikk, og ikke 

lysforholdene, som forklarte den økte produktiviteten i begge gruppene (Furnham, 2005). 

Denne studien har hatt stor betydning for Human Resource tradisjonen ved at organisasjoner 

begynte å påvirke trivsel og motivasjon, fremfor kontroll over arbeidstakere, som et 

virkemiddel for å oppnå produktivitet (Mirvis, 1990). Historisk sett har det vært andre 

ledende prinsipper for å øke produktiviteten i virksomheter. På begynnelsen av 1900-tallet var 

Taylors bok, ”The Principles of Scientific Management” (1911), svært innflytelsesrik for 

hvordan arbeidsplasser ble organisert for å bedre produktiviteten. Boken baserer seg på ideen 

om at mennesket er nyttemaksimerende og at motivasjon oppstår der lønnen er god og 

innsatsen minimal (Furnham, 2005). Derfor må arbeidstaker kontrolleres og spesialiseres for å 

oppnå best resultater. De tayloristiske prinsippene ble blant annet adoptert av Henry Ford i 

bilproduksjonsindustrien. Kontroll og spesialiseringsprinsippene står i skarp kontrast til JKM 

og KKS, som bygger på ideen om at mennesket er født med et indre behov for å bli utfordret 

og prestere og derfor motiveres av kompliserte oppgaver, frihet og variasjon. Thorsrud og 

Emery (1969) argumenterte for at design av idiotsikre jobber der ledere har full kontroll over 

de ansatte bidrar til at arbeidstakerne havner i en situasjon hvor de tilpasser seg rutinepreget 

arbeid ved å bli initiativløse og demotiverte. Dermed kan man ende opp med en 

selvoppfyllende profeti hvor lederen observer at arbeidstakerne er tiltaksløse og dermed 

påfører ytterligere kontroll som igjen fører til at arbeidstaker blir mer tiltaksløse. Senge (1999) 

hevder at de fleste organisasjoner i hovedsak er innrettet på å kontrollere, ikke på å lære og å 

belønne medarbeideres medfødte behov for mestring.  

Selv om alle arbeidsplasser er pålagt å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet, er 

det ingen føringer i arbeidsmiljøloven på hvordan dette skal gjøres. Tradisjonelt sett har 

spørreskjema vært foretrukket som kartleggingsverktøy (Skogstad et al., 2001). Det finnes 

flere ulike spørreskjema som har som formål å måle arbeidsmiljø. Noen måleverktøy tar 

utgangspunkt i en bestemt teori, for eksempel Job Diagnostic Survey (Oldham & Hackman, 
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1975) som måler jobbkarakteristikamodellen. Andre måleinstrument er resultatet av en 

integrering av flere teorier slik som f. eks. QPS Nordic (Skogstad et al., 2001) som er dannet 

på basis av flere aktuelle teorier på området (bl.a. krav kontroll modellen, 

jobbkjennetegnmodellen og innsats-belønningsmodellen) og vil derfor ha et noe bredere 

omfang. De fleste arbeidsplasser velger å sy sammen egne spørreskjema til tross at dette er 

assosiert med problemer knyttet til realbilitet og validitet (Aarø, 2007). Gode 

evalueringsstudier er mangelvare, og ofte trekkes det feilslutninger når tallene skal fortolkes 

(Arnulf, 2005).  

Foruten spørreskjema, benytter større organisasjoner ofte overvåkning av ulike typer 

data som indikatorer på arbeidsmiljøet i organisasjonen. Turnover og sykefravær er eksempler 

på data som ofte blir tolket som indikatorer på hvor effektiv organisasjonens HR-praksis er. 

En annen selvrapporteringsmetode er intervju hvor informasjon fremkommer i interaksjon 

mellom intervjuer og informant (Kvale, 1996).  

Både spørreskjema og intervju er metoder som baserer seg på subjektive 

selvrapporteringer. Dette medfører enkelte begrensninger. Flere store, skandinaviske 

arbeidsmiljøkartlegginger viser jevnt over at ca 85 prosent av arbeidstakere er tilfreds med 

jobben (Einarsen & Skogstad, 2005). En forklaring på dette kan være at de fleste 

arbeidsplasser har et godt arbeidsmiljø, men det er ikke nødvendigvis slik. En arbeidstaker 

kan for eksempel ha utsatt å søke ny jobb i lange tider, og dermed endt opp med å overbevise 

seg selv om han eller hun trives. På den måten unngår en motsetninger mellom holdninger og 

handlinger, også kjent som kognitiv dissonans (Festinger, 1957).  

 

Semistruktuerte intervju som kartleggingsmetode 

Analyser av jobbkarakteristikkmodellen og krav-kontroll-støttemodellen er dominert 

av spørreskjemaundersøkelser basert på modellene og det er, meg bekjent, første gang noen 

forsøker å validere modellene ved bruk av verktøy som ikke baserer seg på modellene. 

Formålet med denne studien er å introdusere en alternativ måte å analysere JKM og KKS 

gjennom semistrukturerte SWOT-intervjuer. Derfor vil denne arbeidsmiljøkartleggingen 

foregå gjennom åpne intervjuer hvor de ansatte er invitert til å reflektere om hvordan de 

opplever arbeidsmiljøet. Disse refleksjonene vil deretter sammenlignes med modellene for å 

se i hvilken grad modellene fanger opp egengenererte refleksjoner omkring arbeidsmiljø.  

I denne studien vil vi benytte semistrukturete intervju. Semistrukturerte intervju 

innebærer at spørsmålene er åpne, uten predefinerte alternativer til svar (Fontana & Frey, 
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2005). Åpne intervjuspørsmål fordrer kognitiv aktivitet på høyere nivå gjennom at 

informanten må veie informasjon, tolke, predikere og forklare årsak - og virkningsforhold 

(Podsakoff & Oregon, 1986). Dermed kan åpne spørsmål som ikke kan besvares med ja eller 

nei lede til refleksjon, undring og tankeprosess i en samtale, og derfor danne et godt 

læringsgrunnlag (Gallos, 2006). De fleste spørreskjema krever ikke mer av respondentene enn 

at de haker av på predefinerte svarkategorier, og har derfor ikke samme iboende potensiale til 

stimulere til refleksjon. Dette betyr ikke at spørreskjema er en metode som bør forkastes. 

Spørreskjema er en rask og effektiv måte å innhente informasjon om et tema, og mange 

spørreskjema er grundig testet for validitet og reliabilitet (Kvale, 1996). 

Datainnsamling i form av semistrukturerte intervju vil foregå ”bottom-up”, det vil si 

uten at andre teorier enn SWOT-modellen legges til grunn. Intervjutranskripsjonene utgjør 

dermed et rådatasett av refleksjoner rundt arbeidsmiljø uten teoretiske føringer fra JKM og 

KKS. Slikt rådatamateriell om arbeidsmiljøet kan i etterkant brukes til å undersøke 

modellenes evne til å forklare aspekter ved arbeidsmiljø for den aktuelle bedriften. Når en 

person i et spørreskjema blir spurt om for eksempel 20 delområder ved jobben, er sjansen stor 

for at det er noen av jobbforholdene man har et perifert forhold til (Einarsen & Skogstad, 

2005) og man vil få en sirkularitet i datainnsamlingen (Phillips, 1996). Sirkularitet refererer 

her til problemet assosiert med ”top-down”, teoridreven måling, da det å legge en teori til 

grunn for datainnsamling gjerne fører til innhenting av den type data som bekrefter teorien. 

Teoretiske modeller og teorier som man legger til grunn vil influere hvilke spørsmål man 

stiller, som igjen vil farge data som samles inn. Dette vil innvirke på resultatet av 

undersøkelsen ved at teorien ytterligere forsterkes da spørsmål aldri er nøytrale (Gallos, 2006), 

fordi de fokuserer på noen områder og ekskluderer andre. Åpne spørsmål, derimot, tillater i 

større grad at informanten uttaler seg om egne teorier omkring arbeidsmiljøet, fremfor det 

forskeren synes er interessant. Intervjudataene vil derfor kunne fungere som en konseptuell 

validering av de utvalgte modellene ved at man tester om åpne generelle spørsmål om 

arbeidsmiljøet vil fremkalle refleksjoner som underbygger modellene eller ikke, samt utforske 

hvilke aspekter ved arbeidsmiljøet modellene egner seg til å ivareta.  

 

SWOT-baserte intervju 

SWOT er et akronym som står for ”strengths”, ”weaknesses”, ”opportunities”, 

og ”threats” (heretter omtalt med de norske ordene styrker, svakheter, muligheter og trusler). 

SWOT-analysen er et verktøy som er mye brukt i dag som ramme for refleksjon og 
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strategiutvikling (Hill & Westbrook, 1997). SWOT ble utviklet som et strategisk 

planleggingsverktøy ved Harvard Business School på 1960-tallet og ble en sentral del av en 

lærebok av Learned og kollegaer i 1965 (Hill & Westbrook, 1997). Styrker og svakheter har 

gjerne vært klassifisert som indre faktorer i en organisasjon mens muligheter og trusler stort 

sett har vært forstått som ytre faktorer ved miljøet, for eksempel forståelse av endringer i 

klientbehov eller konkurrerende bedrifter (Langer et al., 2005), men muligheter og trusler kan 

også rette seg mot interne forhold ved en organisasjon som for eksempel turnover. Når SWOT 

faktorene er identifisert kan man finne en måte å bygge på sine styrker, eliminere svakheter, 

utnytte seg av muligheter og unngå at trusler blir en realitet (Dyson, 2004). Strategier som i 

større grad baserer seg på å forbedre svakheter og unngå trusler kalles defensive strategier, 

mens strategier som i hovedsak går på å benytte seg av muligheter og bygge på sine styrker er 

proaktive (Dyson, 2004). SWOT kan også deles inn i positive og negative refeksjoner, hvor 

styker og muligheter er positive, og svakheter og trusler er negative. SWOT kan deles inn i 

nåtids - og fremtidsrettede refleksjoner, hvor styrker og svakheter representerer nåtid, og 

muligheter og trusler representerer fremtid.  

Når man reflekterer med utgangspunkt i SWOT kan det i følge Thompson (1993) 

lønne seg å se hvordan de mulighetene man har identifisert også kan være potensielle trusler 

og omvendt, eller hvordan svakheter også kan være potensielle styrker eller muligheter. Det 

som oppleves som en styrke for noen, kan tolkes som en svakhet av andre (Balamuralikrishna 

& Dugger, 1995). Slike avvik kan gi fruktbare diskusjoner i etterkant av en 

arbeidsmiljøkartlegging.  

Selv om SWOT-analysen først og fremst er brukt som et kvalitativt verktøy, vil det i 

denne studien danne grunnlaget for en statistisk analyse basert på antall refleksjoner som 

fremkom på hver de ulike SWOT-dimensjonene. Antall SWOT-utsagn og fordelingen av 

disse kan si noe om refleksjonsnivået i en organisasjon. Organisasjoner som er flinke til å 

identifisere muligheter og trusler (fremtid) kan være mer endringsdyktige fordi de kan aktivt 

utnytte sine muligheter og samtidig hindre at trusler blir en realitet. Selv om SWOT i seg selv 

ikke innehar analytiske egenskaper (Koch, 2000), kan det være et egnet rammeverk for å 

fremme analytisk tenkning, samt til å kartlegge refleksjonsevne i en organisasjon. SWOT-

rammeverket kan fremme refleksjon i en bedrift gjennom å stimulere til kontradiktorisk 

tenkning. Kontradiktorisk tenkning er evnen til å se to tilsynelatende motstridende sannheter 

samtidig, som for eksempel hvordan en bestemt faktor både kan utgjøre en en mulighet og en 

trussel, samt integrering av tilsynelatende motsetninger i organisasjonen. Dermed kan 
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metoden sees på som et diagnoseverktøy og et intervensjonsprinsipp. West (2002) 

argumenterer for at refleksjon består av tre sentrale elementer: refleksjon, planlegging og 

aksjon (adapsjon), og inkluder dermed endring i refleksjonsbegrepet. Høyt refleksjonsnivå er 

essensielt for å skape gode endringsprosesser og en forutsetning for strategisk planlegging og 

læring i organisasjoner (Agyris & Schön, 1978). Det er dermed grunn til å tro at det er mer 

omstillingsvilje hos bedrifter som har mye å si på SWOT.  

Fordi SWOT-intervju har et iboende potensial for å fremme refleksjon, samsvarer 

metoden med prosesskonsulentrollen beskrevet av Schein. Schein (1987) vektlegger at 

konsulentens oppgave er å stimulere til tankevirksomhet hos klientorganisasjonen, fremfor å 

tenke på klientens vegne. Schein hevder at det å tilby ferdige løsningspakker ikke vil fremme 

læring og aktiv tilpasning i organisasjoner, fordi organisasjonen vil fortsette å være avhengig 

av hjelp utenfra. I moderne arbeidsliv er evnen til å kontinuerlig lære og korrigere kursen 

underveis viktigere enn noen sinne. Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at 73 prosent av 

nasjonalformuen er menneskelig kapital (Statistisk Sentralbyrå, 2009). Behovet for refleksjon 

og endringsdyktighet er også essensielt i offentlige organisasjoner, siden godt fungerende 

virksomheter er bedre i stand til å tilby folket gode, effektive tjenester (Fornyings – og 

administrasjonsdepartementet, 2008).  

SWOT som intervjumetode har vist seg å være sensitiv til å fange opp refleksjoner om 

psykososialt arbeidsmiljø og gi detaljert og omfattende informasjon på området (Straumsheim, 

2007). SWOT-intervjuene i denne studien var basert på kognitiv intervjuteknikk (Fisher and 

Geiselman, 1988) som har vist seg i mange studier å være den metoden som best stimulerer 

kvantitet og kvalitet på informasjon. Kognitive intervjuer var i utgangspunktet utviklet for å 

forbedre kvaliteten på informasjonen som fremkommer i politiavhør. Studier av blant annet 

Loftus (1996) har vist hvor lett forsøkspersoner lar seg påvirke av spørsmålsformulering. 

Derfor bygger SWOT intervjuer i så stor grad som mulig på at personer selv fritt rapporterer 

og at intervjuer kun stiller åpne oppfølgingsspørmål. I denne studien vil SWOT-kategoriene 

danne utgangspunkt for fire åpne spørsmål hvor de ansatte selv kan fortelle fritt om hvordan 

de opplever arbeidsmiljøet. Det vil også være arbeidstakerne selv som definerer begrepet 

arbeidsmiljø, hva det omfatter og ikke omfatter, da det ikke legges føringer på dette i 

spørsmålene.  

Dette er ikke første gang SWOT-baserte intervjuer utgjør metode i 

organisasjonspsykologisk forskning. Edwardsen (2008), Flakke (2008), Hoff, Straumsheim, 

Bjørkli & Bjørklund, (2009) Larsen (2008), Salvesen (2008) og Straumsheim (2007) og har 
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benyttet SWOT-intervjudata for videre analyse i forhold til ulike modeller innenfor 

arbeidsforskning. Hoff, Flakke, Larsen, Lone, Bjørkli & Bjørklund (2009) har kalt denne 

metoden for M-SWOT. ”M” står for ”model driven”, og referer til det å bruke data fra SWOT 

strukturerte intervjuer til å analysere forskningsbaserte teoretiske modeller. De øvrige 

studiene har dokumentert at SWOT-intervju som metode er sensitivt til å fange opp ulike 

aspekter ved arbeidsliv (se for eksempel Straumsheim, 2007). Samtlige har også demonstrert 

signifikante hovedeffekter for SWOT. Videre har det vist seg å være signifikant flere utsagn 

på nåtidsdimensjonen av SWOT, altså styrker og svakheter, sammenlignet med 

fremtidsdimensjonen muligheter og trusler. Det er langt mindre utfordrende å si noe om 

styrker og svakheter, enn om muligheter og trusler, siden refleksjoner om muligheter og 

trusker innebærer evnen til å tenke fremover (Hill & Westbrook, 1997).  

 

Organisasjonsnivå 

Ulike modeller innenfor psykososialt arbeidsmiljø vil ha ulikt fokus i forhold til 

hvilket organisasjonsnivå som vektlegges. I denne studien vil alle utsagn klassifiseres på fire 

nivå: individ, gruppe, ledelse og organisasjon. Akronymet av organisasjonsnivåene danner 

ordet IGLO.  

Individnivået referer til forhold ved personen. Dette kan være personlighetsfaktorer, 

holdninger, opplevelser og tolkninger av forhold ved arbeidet samt opplevd stress eller trivsel. 

Gruppenivået gjenspeiler aspekter ved en gruppe, team eller avdeling ved en arbeidsplass og 

dekker både intragruppeprosesser og intergruppeprosesser. En gruppe er mer enn summen av 

individene (Bang, 2008) og utgjør en dynamisk helhet (Lewin, 1948). Et eksempel er på 

intragruppefaktor er lagånd, mens en intergruppefaktor kan være holdninger som f. eks. 

inngruppefavorisering. Ledelsesnivået referer til refleksjoner rundt ledelse. Dette kan være 

aspekter ved mellomledere, toppledelse eller temaet ledelse generelt. Organisasjonsnivået 

omfatter organisasjonens kultur, visjoner og verdier, samt praksiser og strukturer (Furnham, 

2005).  

Ved å vie oppmerksomhet i forhold til hvilket nivå av IGLO et aspekt på SWOT 

befinner seg innenfor kan man bedre forståelsen av et fenomen og skape føringer for hvilket 

nivå en eventuell endringsinnsats bør rettes til. De fleste spørreskjema på området redegjør 

ikke for hvilket eller hvilke IGLO-nivåer de ulike faktorer i en modell berører (Hoff et al., 

2009). I denne studien vil alle utsagn om arbeidsmiljøet klassifiseres på tilhørende IGLO-nivå.  
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Formålet med studien er å analysere jobbkarakteristikamodellen og krav-kontroll-

støttemodellen på basis av klassifisering av utsagn på SWOT og IGLO. SWOT og IGLO gir 

16 kombinasjonsmuligheter, og utgjør et paradigme for denne type metode.  

 

Metode 

 
Deltakere  

Deltakerne ble rekruttert fra en statlig bedrift som bemannes hele døgnet, hvor de 

fleste jobber turnus bestående av dagvakter, kveldsvakter og nattevakter. Hvert team består av 

7 ansatte, inkludert en teamleder. Alt i alt er det åtte slike team fordelt på fire divisjoner. 

Toppledelsen var ikke inkludert i denne undersøkelsen. Av totalt 56 ansatte ønsket 71,3 

prosent å delta på intervju (N=40). Av de som ble intervjuet var 30 prosent kvinner. Det var 

17, 5 prosent av de intervjuede som hadde lederansvar tilsvarende mellomleder. 

Ansettelsestid varierte fra ca 5 måneder til 27 år (gjennomsnitt 8,4 år). De ansattes alder var 

fra 25 til 64 år (gjennomsnitt 39,6). Av de 40 ansatte vi intervjuet var det 45 prosent som 

hadde høyere utdannelse.  

 

Prosedyre 

Intervjuene. Deltakerne ble informert om arbeidsmiljøkartleggingen fra en av 

teamlederne, som utgjorde vår kontaktperson, per e-post. De fikk i e-posten vite at 

kartleggingen skulle skje gjennom intervjuer og at det ville bli stilt åpne spørsmål om 

arbeidsmiljøet. Deltakelse var frivillig. Fremdriften for intervjuene ble avtalt muntlig per 

telefon med teamleder ved begynnelsen av et vaktskift. Informanter ble rekruttert ved at 

teamleder henvendte seg til sitt lag for å finne intervjukandidater. Det ble aldri gitt noen 

navnelister over ansatte. Dermed ble anonymiteten til de som ikke ønsket å delta ivaretatt.  

Intervjuene ble holdt i et konferanserom i organisasjonens egne lokaler. Hvert intervju 

ble utført av en student med en informant tilstede og tatt opp på lydbånd. Intervjuguiden besto 

av 5 hovedspørsmål. Det første spørsmålet var et generelt overordnet spørsmål om 

arbeidsmiljøet som ikke baserte seg på SWOT: ”Kan du fortelle meg om arbeidsmiljøet?” 

Deretter fulgte spørsmålene formulert ut i fra SWOT-formatet om styrker, svakheter, 

muligheter og trusler ved arbeidsmiljøet. Til slutt ble informantene spurt om de hadde noe å 

tilføye. Underveis ble det stilt oppfølgingsspørsmål som ”kan du utdype det?”, ”kan du 
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fortelle mer om det?”, ”kan du gi et eksempel.?” Der intervjuer opplevde at noe var uklart ble 

informant bedt om å forklare nærmere hva som var ment med utsagnet.  

Vi var tre studenter som gjennomførte intervjuene. Intervjuene ble gjennomført i 

informantenes arbeidstid, både på kveld og dagtid og varte fra 6 til 42 minutter (gjennomsnitt 

20.4 minutter). Fordi intervjuet besto av åpne, generelle spørsmål, ble det i stor grad opp til 

den enkelte medarbeider hvor lenge intervjuene varte.  

Transkripsjon. Transkripsjon er prosessen å overføre lyd til tekst. Det er ingen 

fasitsvar på hvordan dette konkret løses på beste måte, men metoden bør gjenspeile formålet 

med intervjuet. (Kvale, 1996). Det kan være en utfordring for to personer å transkribere likt til 

tross for detaljerte instrukser (Kvale, 1996), fordi transkripsjon er en tolkende prosess 

(Lapadat og Lindsay, 1999) der aktive valg foretas av hva en preserverer og hva en unnlater 

(Edwards & Lampert, 1993). I følge Kvale bør en derfor være så eksplisitt som mulig på 

hvordan transkripsjonene er utført. For å sikre god kvalitet på transkripsjonsarbeidet gikk vi i 

fellesskap igjennom et tilfeldig utvalgt intervju hver for oss, før samsvar og avvik ble studert 

omhyggelig i fellesskap mens lydfilen ble spilt om igjen og om igjen til det ikke var tvil om 

hva informanten sa. Det er viktig at ulik praksis og misforståelser blir klarert tidlig i prosessen 

slik at videre transkripsjon blir av høyere kvalitet (Poland, 1995). Hver feil eller avvik hos 

samtlige ble notert for å se om noen av avvikene kunne ha betydning for meningsinnholdet. 

Denne prosessen ble gjentatt med et nytt intervju. Ved å sammenligne de to gjennomgangene 

hadde transkripsjonene våre blitt mer korrekte og homogene ved den andre gjennomgangen. 

Målet med en slik grundig gjennomgang var å skape bevissthet rundt kompleksiteten av 

transkripsjon, skape en høy grad av samsvar mellom transkribererne, samt å i størst mulig 

grad utsette tolkningen av det informantene sa til kodingsprosessen.  

Regler for transkripsjon ble nedtegnet (se appendiks 1). Vi forsøkte å transkribere så 

ordrett som mulig. Lyder som ikke utgjorde hele ord ble fjernet fra transkripsjonen. 

Nonverbal adferd som f. eks. lange pauser ble ikke markert. Ufullstendige setninger ble 

markert med tre prikker fordi det ofte kan være en utfordring å fastslå hvor en setning 

begynner eller slutter (Kvale, 1996). Alle transkripsjonene ble skrevet på bokmål, men der 

informant brukte engelske ord ble disse skrevet på engelsk.  

Koding av intervjuene. Vi kodet de transkriberte intervjuene i NVivo versjon 8, en 

kodingsprogramvare for systematisk håndtering av kvalitative data. NVivo 8 brukes til å kode 

utsagn, danne kategorier og frembringe kvantitative egenskaper ved datakategoriene 
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(Richards, 1999). Å kode betyr å referere til en idé, konsept eller kategori. Et utsagn kan være 

en hel setning, en del av en setning eller flere setninger, så lenge de er den minste 

meningsbærende enhet som reflekterer informantens opplevelse eller forståelse av det temaet 

en studerer. Utsagn som ble repetert av informanten ble ikke kodet flere ganger med mindre 

utsagnet fremkom i en ny kontekst. Utsagnene ble først identifisert. Deretter ble det vurdert 

hvilken av SWOT-kategoriene utsagnet hørte inn under. Alle utsagn om arbeidsmiljøet kunne 

kodes under styrker, svakheter, muligheter eller trusler. Styrker og svakheter representerte alle 

utsagn, positive eller negative, som refererte til nåtidens situasjon. Muligheter og trusler ble 

brukt der refleksjonen omhandlet fremtid og kan både omfatte eksterne og interne forhold ved 

arbeidsmiljøet. SWOT-refleksjonene ble i neste omgang kategorisert etter tilhørighet i 

individ-, gruppe-, leder- eller organisasjonsnivå (IGLO).  

Å kode utsagn er en kompleks prosess som innebærer en hel del tolkning. I mange 

studier er det ikke spesifisert nok når det gjelder tolkningsprosessen (Fontana & Frey, 2005) 

noe som er en stor utfordring for validiteten av denne metoden. Derfor utviklet vi eksplisitte 

regler for koding med formål å oppnå høy grad av repliserbarhet (se appendiks 2). Deretter 

ble alle intervjuene kodet i fellesskap for å sikre høyeste grad av reliabilitet. Til sist ble 

utsagnene innenfor SWOT/IGLO-paradigmet rekodet på de to modellene. Utsagn som ikke 

viste samsvar med modellene ble utelatt.  

Interrater reliabilitet. Interrater reliabilitet ble utregnet ved å bruke Cohen’s Kappa (κ) 

både for KKS - og JKM - kodinger av ett tilfeldig utvalgt intervju. Cohens Kappa er av mange 

ansett som et bedre mål for interrater reliabilitet enn prosent av samsvar, da Cohens Kappa tar 

høyde for tilfeldig samsvar mellom ratere (Fleiss, 1971). Cohen’s Kappa var .64 for krav-

kontroll-støtte og .84 for jobbkarakteristikamodellen mellom forfatteren og en medstudent. I 

følge Cicchettis (1994) retningslinjer for interratersamsvar er Cohen’s Kappa på mellom .60 -

 .75 å regne som bra, mens en κ over .75 indikerer ypperlig samsvar.  

Behandling av data. Selv om semistrukturerte intervju normalt sett hører inn under 

kvalitative metoder, gjør NVivo 8 software det mulig å kvantifisere disse dataene ved at 

refleksjoner i en kategori summeres for hver informant. SWOT og IGLO utgjør nominale 

kategorier, men antall refleksjoner i en kategori utgjør ratioskaler, og kan dermed brukes i 

statistisk analyse. Datagrunnlaget ble analysert i SPSS 16. På denne måten kan ett og samme 

datasett danne grunnlag for både kvalitativ og kvantitativ analyse.  
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Slik denne studien er designet lar det seg gjøre å kombinere den kvalitative og 

kvantitative vinklingen fra ett og samme datasett ved at rådamaterialet kan gi grunnlag for 

både videre kvalitativ og kvantitativ analyse. Å teste en hypotese gjennom flere enn en 

metode kalles triangulering. Triangulering kan styrke validiteten av funnene (Grønnmo, 1996) 

da man kan eliminere effekten av systematisk feilvarians (common method variance) som kan 

oppstå om samme metode benyttes for gjentatte testinger av et predikert forhold mellom to 

variabler (Podsakoff, MacKenzie, Lee & Podsakoff, 2003).  

Etikk. Kartleggingen av arbeidsmiljøet ble godkjent av ledelsen gjennom en lang 

kommunikasjonsprosess mellom veileder ved Psykologisk Institutt, Roald Bjørklund, og 

HMS leder ved samarbeidsbedriften. Deltakelse var frivillig og en samtykkeerklæring ble 

undertegnet av hver informant før intervjuet begynte.  Samtykkeerklæringen gjorde det klart 

at informantenes taushetsplikt ble ivaretatt. Med ”taushetsbelagt informasjon” menes den type 

atferd og informasjon som er omhandlet i Forvaltningsloven § 13:  

”Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at 

andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite 

om:  

1) noens personlige forhold, eller  

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil 

være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen 

angår”. 

I forhold til opplysninger om enkeltpersoner er formålet med samtykkeerklæringen 

den samme som formålet med Personopplysningsloven, se § 1: ”Formålet med denne loven er 

å beskytte den enkelte mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av 

personopplysninger. Loven skal bidra til at personopplysninger blir behandlet i samsvar med 

grunnleggende personvernhensyn, herunder behovet for personlig integritet, privatlivets fred 

og tilstrekkelig kvalitet på personopplysninger”.  

For at ikke uvedkommende skulle få tilgang til intervjuene ble lydopptakene slettet 

etter at transkripsjonene var ferdigstilte. Videre ble det informert om at informantene ville bli 

anonymisert videre i databehandlingsprosessen, samt at det var mulig å trekke seg underveis i 

intervjuet om man ønsket dette uten å oppgi grunn.  
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Resultater 

 

Modellene 

SWOT/IGLO-rammeverket dannet et utgangspunkt for å klassifisere refleksjoner på 

JKM og KKS. Av de totalt 1846 refleksjonene om arbeidsmiljøet, fanget modellene til 

sammen opp 696 utsagn, hvorav 72 utsagn utgjorde dobbeltkodinger. Av refleksjoner 

modellene fanget opp kunne 12,5 prosent klassifiseres på JKM, mens 26,25 prosent kunne 

klassifiseres på KKS. Resten, 62,5 prosent av refleksjonene omkring arbeidsmiljøet passet 

ikke inn i de to modellene.  

 
Jobbkarakteristikamodellen 

Det var i alt 231 av totalt 1846 refleksjoner som kunne klassifiseres på JKM. Det var 

flest utsagn på ferdighetsvariasjon (157), deretter tilbakemelding (31) og autonomi (29). Det 

var færrest utsagn på identifiserbare oppgaver (7) og jobbens betydning (7). Av utsagnene 

som ble kodet på JKM, var 67,9 prosent av utsagnene på jobbkjennetegnet ferdighetsvariasjon. 

Tabell 1 viser distribusjonen av JKM-utsagn på SWOT-kategoriene. Det var flest JKM-

refleksjoner omkring styrker, deretter muligheter, så svakheter og til sist trusler.  

 
 
Tabell 1 
Antall utsagn på Jobbkarakteristikamodellen fordelt på SWOT (N = 40) 
                   JKM: SWOT 

 S W O T Total Prosent 
Ferdighetsvariasjon  
 

52 38 63 4 157 
67,96 % 

Identifiserbare oppgaver  
 

4 3 0 0 7 
3,03 % 

Jobbens betydning  
 

4 3 0 0 7 
3,03 % 

Autonomi  
 

24 5 0 0 29 
12,55 % 

Tilbakemelding  
 

8 11 12 0 31 
13,42 % 

∑                                                   92          60           75            4 231          100 % 
 

 

Figur 2 tar utgangspunkt i prosentvis distribusjon på SWOT. De sorte søylene er 

prosentfordelingen av SWOT for alle utsagnene om arbeidsmiljøet, mens de hvite 

representerer SWOT-fordelingen av JKM. For JKM er det en mindre prosentandel svakheter 
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og trusler og en større prosentandel styrker og muligheter enn for SWOT totalt. Altså er det 

en endring i forholdet mellom SWOT-kategoriene når SWOT-refleksjonene er kodet på JKM 

mot å domineres av refleksjoner på styrker og muligheter fremfor svakheter. JKM ivaretar en 

større prosentandel styrker og muligheter og en mindre prosentandel svakheter og trusler. 
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Figur 2: Prosentvis fordeling på SWOT for SWOT og JKM 

Merk: 1 = styrker, 2 =svakheter, 3 = muligheter, 4 = trusler 

 

 

JKM og IGLO 

JKM fanger i liten grad opp refleksjoner på individ, gruppe og ledelsesnivå av IGLO. 

Mens organisasjonsnivået fanger opp 56,2 prosent av alle utsagn om arbeidsmiljøet i for 

IGLO, er det hele 74,45 prosent som faller på organisasjonsnivået av JKM. Figur 3 viser også 

gruppe og ledelse i mindre grad fanges opp av JKM. På individnivå er den prosentvise 

fordelingen noe lik for IGLO totalt og IGLO for JKM. Altså er JKM mer orientert mot 

organisasjonsnivået av IGLO enn den øvrige IGLO-fordelingen. På JKM var det også 

signifikant flere refleksjoner som var positive, da 71,04 prosent av utsagnene var styrker og 

muligheter og 28,96 prosent var svakheter og trusler: t(39) = 3,7, p ≤ .05, (tohalet). 
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Figur 3: Prosentvis fordeling på IGLO for IGLO og JKM 

Merk: 1 = individ, 2 = gruppe, 3 = ledelse, 4 = organisasjon 

 

Hovedeffekt JKM. En repeterte mål ANOVA viste en signifikant hovedeffekt for 

jobbkarakteristikkene i JKM (F(4,156)=33,65,p ≤.001, η2=.563). En post hoc test (Games-

Howell) viste at var signifikante forskjeller mellom antall utsagn om ferdighetsvariasjon og de 

øvrige jobbkjennetegnene. Det var ikke signifikante forskjeller mellom noen av de andre 

jobbkjennetegnene. Av de 231 JKM-utsagnene, var 67,9 prosent av refleksjonene på 

jobbkjennetegnet ferdighetsvariasjon.  

Interaksjon SWOT x JKM. Det var en signifikant interaksjon mellom SWOT og JKM 

(F(12, 39)= 5,7, p ≤.001, η2= .128). Det var flest utsagn på kombinasjonen muligheter og 

ferdighetsvariasjon, deretter styrker og ferdighetsvariasjon og så svakheter og 

ferdighetsvariasjon. Det var flest autonomiutsagn på styrker.  

Korrelasjon mellom JKM og SWOT. Pearson produktmoment korrelasjonskoeffisienter 

for JKM og SWOT er presentert i appendiks 6. I følge Cohen (1988) er en korrelasjon mellom 

.50 og 1.0 å regne som sterk. En korrelasjon mellom .29 og .49 vurderes som moderat og en 

korrelasjon mellom .10 og .29 regnes som svak. Det var en moderat positiv korrelasjon 

mellom styrker og autonomi, r =. 436, n = 40, p ≤ .0001, og mellom muligheter og 

ferdighetsvariasjon, r =.327, n = 40, p ≤ .0001. Det var ingen andre SWOT-dimensjoner som 
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korrelerte med dimensjoner på JKM. Det var heller ingen signifikante interkorrelasjoner for 

jobbkjennetegnene. Fordelingen av JKM utsagn på IGLO-nivåene er representert i tabell 2. 

 
Tabell 2 
Antall utsagn på Jobbkarakteristikamodellen fordelt på IGLO (N = 40) 
                  IGLO 

JKM: I G L O Total Prosent 
Ferdighetsvariasjon  
 

15 15 2 133 157 
67,96 % 

Identifiserbare oppgaver  
 

2 0 0 5 7 
3,03 % 

Jobbens betydning  
 

0 2 1 5 7 
3,03 % 

Autonomi  
 

7 2 3 20 29 
12,55 % 

Tilbakemelding  
 

2 2 9 19 31 
13,42 % 

∑ 
 

26 21 15 172 231 
100 % 

 

 

Interaksjon IGLO x JKM. Det var også en signifikant interaksjon mellom IGLO og 

jobbkarakteristikamodellen (F(12, 468)= 32,5, p ≤ .001, η2 = .455). Jobbkjennetegnet 

ferdighetsvariasjon på organisasjonsnivået forkom hyppigst. Som tabell 2 over viser, er det 

langt flere JKM-utsagn på organisasjon (172), enn individ (26), gruppe (21), og ledelse (15).  

Korrelasjon mellom JKM og IGLO. Pearson produktmoment korrelasjon for JKM og 

IGLO viste at det var signifikant moderat positiv korrelasjon mellom organisasjon og 

ferdighetsvariasjon, r = .487, n = 40, p ≤ .001, organisasjon og oppgaveidentitet, r =.465, n = 

40, p ≤ .001, leder og tilbakemelding, r = .338, n = 40, p ≤ .001, samt gruppe og 

oppgaveidentitet, r = .334, n = 40, p ≤ .001. Det var ingen andre kombinasjoner mellom IGLO 

og JKM som hadde en signifikant korrelasjon (se appendiks 7).   

Demografiske variabler. En between measures ANOVA ble gjennomført for å se om 

det var effekter av demografiske variablene på antall utsagn på JKM. Det var ingen 

signifikant effekt av alder (F(112,44) = 1,9, p = ns), ingen signifikant effekt av kjønn 

(F(4,152) = 1,36, p = ns), ingen signifikant effekt av utdannelse (F(4,152) = .415, p = ns) og 

heller ingen signifikant effekt av ledelsesnivå (F(4,152) = .734, p = ns) eller ansettelsestid 

(F(60,92)= .728, p = ns).  
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Krav-kontroll-støtte modellen 

Av totalt 1846 refleksjoner om arbeidsmiljøet ble 487 kodet på KKS. Dette tilsvarer 

26,25 prosent av refleksjonene om arbeidsmiljøet. Det var flest utsagn på krav (190), deretter 

på kontroll (174) og til sist på sosial støtte (121). En repeterte mål ANOVA viste forøvrig 

ingen signifikant hovedeffekt av KKS (F(2,39) = 4,06, p = ns). KKS er skjematisk fremstilt 

fordelt på SWOT-kategoriene i tabell 3, og med IGLO i tabell 4.  KKS er i likhet med SWOT-

utsagnene, dominert av svakheter, så styrker, deretter muligheter og til sist trusler. 

Fordelingen på SWOT er grafisk fremstilt i figur 4 nedenfor. I motsetning til JKM, er 

fordelingen av SWOT for KKS nokså lik SWOT totalt, men KKS skiller seg ut ved at den 

fanger opp en mindre prosentandel av refleksjoner om muligheter i bedriften.  

 
Tabell 3 
KKS fordelt på SWOT-kategoriene (N=40): total, gjennomsnitt, standardavvik og prosent. 
                  SWOT 
         KKS: S W O T Total M SD Prosent 
Krav 
 

28  140 7 15 190  4.6 4.2 39.17 % 

Kontroll 
 

31 87 34 22 174 4.3 3.2 35.87 % 

Støtte 
 

117 3 1 0 121 2.7 2.1 24.94 % 

∑ 
 

176 230 42 37 485 12,13 2.1  100 % 

 
 

Som tabell 3 viser er det flest utsagn på svakheter for KKS, deretter styrker, så 

muligheter og til sist trusler. Det er nesten like få refleksjoner om muligheter som trusler. 
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Figur 4: Prosentvis fordeling på SWOT og SWOT for KKS 

Merk: 1 = styrker, 2 =svakheter, 3 = muligheter, 4 = trusler 

 

Som figur 4 viser, fanger KKS opp en noe større prosentandel styrker og svakheter 

enn SWOT totalt, og en del mindre muligheter samt noe større prosentandel trusler. Det var 

signifikant flere utsagn på nåtid (m = 10,6, sd = 6,8) enn fremtid (m = 1,9, sd = 2) for KKS: t 

(39) =8,58, p ≤ .05, (tohalet). For KKS var det ikke en signifikant forskjell mellom antall 

positive (m = 5,4, sd =3,7) og negative (m =7,0, sd =5,8) refleksjoner: t(39) = -1.7, p≤ .05, 

(tohalet). Dette er i likhet med SWOT/IGLO for øvrig.  
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Figur 5: Prosentvis fordeling på IGLO for IGLO Total og KKS 

Merk: 1 = individ, 2 = gruppe, 3 = ledelse, 4 = organisasjon 

 

Som figur 5 viser, fanger KKS opp en noe mindre prosentandel refleksjoner på 

individnivå og en noe større andel refleksjoner på gruppenivå. På ledelsenivå er det en langt 

mindre prosentdel som fanges opp av KKS sammenlignet med IGLO totalt, men en lavere 

andel av refleksjoner på ledelse. I likhet med JKM, er det en større prosentandel utsagn på 

organisasjonsnivå for modellen enn for IGLO totalt.  

Fordelingen av KKS er distribuert på IGLO i tabell 4.  

 

Tabell 4 

KKS fordelt på IGLO (N=40): Total, gjennomsnitt, standardavvik og prosent. 

 

                   IGLO: 
         KKS: 
 

I G L O Total M SD Prosent 

Krav 
 

22 4 3 173 202 5.05 4.2 41.47 % 

Kontroll 
 

25 7 9 126 167 4.175 3.2 34.29 % 

Støtte 
 

5 101 1 11 118 2.95 2.7 24.22 % 

∑ 
 

49 112 13 310 484 12,175  100 %  
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Tabellen viser at det var flest KKS-refleksjoner på organisasjon, deretter på gruppe, så 

på individ og til sist på ledelse. For totalen av IGLO-utsagn, derimot, er det flere utsagn på 

ledelse enn individ. Ellers er rekkefølgen den samme, hvor refleksjoner forkommer hyppigst 

på organisasjon og deretter gruppe. 

Interaksjon SWOT x KKS. Det var en signifikant interaksjon mellom SWOT og KKS 

(F(6,234)= 33.92, p≤ .001, η2 =.354). Det var flest utsagn om krav og kontroll på svakheter i 

SWOT, mens det var flest sosial støtte-utsagn på styrker og nesten ingen sosial støtte på 

svakheter.  

Korrelasjon mellom SWOT og KKS. En Pearson produktmoment korrelasjon viser at 

det er sterk korrelasjon mellom svakheter og krav, r = .573, n = 40, p ≤ .0001, svakheter og 

kontroll, r = .505, n = 40, p ≤ .0001, samt en moderat positiv korrelasjon mellom trusler og 

kontroll, r = .376, n = 40, p ≤ .0005. De øvrige kombinasjonsmuligheter mellom SWOT og 

KKS gir ingen signifikante korrelasjoner (se appendiks 8).  

Interaksjon mellom KKS og IGLO. En repeterte mål ANOVA viste at det var en 

signifikant interaksjon mellom IGLO og KKS (F(6,234) = 35.3, p ≤.001, η2 = .475). Mens det 

er flere utsagn om krav og kontroll på organisasjonsnivå, er det flest utsagn om sosial støtte 

på gruppenivå. KKS fanget opp få utsagn på ledernivå. 

Korrelasjon mellom IGLO og KKS. Pearson produktmoment korrelasjon mellom 

IGLO og KKS viser en sterk positiv korrelasjon mellom gruppe og støtte, r =. 561, n = 40, p 

≤ .0001, og mellom organisasjon og kontroll, r = .524, n = 40, p ≤ .0001, mens det er en 

moderat positiv korrelasjon mellom organisasjon og krav, r= .468, n = 40, p ≤ .0001 (se 

appendiks 9).   

Demografiske variabler. En between measures ANOVA ble gjennomført for å se om 

det var effekter av demografiske variablene på antall utsagn på KKS. Det var ingen 

signifikant effekt av alder (F(56,39) = 2.2, p = ns), ingen signifikant effekt av kjønn (F(2,39) 

= .66, p = ns), ingen signifikant effekt av utdannelse (F(2,39) = 1.69, p = ns) og heller ingen 

signifikant effekt av ledelsesnivå (F(2,39) = .19, p = ns) eller hvor lenge man hadde vært 

ansatt (F(30,39)= .726, p = ns).  

 
Jobbkarakteristikkmodellen og krav-kontroll-støttemodellen. 

 Det var flere utsagn fra SWOT/IGLO paradigmet som ble kodet på KKS enn JKM. 

Mens 492 utsagn ble kodet på KKS, ble 231 kodet på JKM. Altså var det omtrent dobbelt så 

mange utsagn om arbeidsmiljøet som ble kodet på KKS enn på JKM.  Det var 72 utsagn som 
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kunne kodes på begge modellene. Kontroll (KKS) og autonomi (JKM) hadde høyest samsvar 

med 39 utsagn som både var kodet på autonomi og kontroll. På kombinasjonen krav (KKS) 

og ferdighetsvariasjon (JKM) var det 19 dobbelkodinger. Til sammen var det 72 utsagn som 

passet inn under begge modellene.  

Interaksjon KKS og JKM. En repeterte mål ANOVA analyse ble benyttet for å se om 

det var interaksjon mellom KKS og JKM. Det var en signifikant interaksjon mellom KKS og 

JKM (F(8, 312) = 7,85, p ≤ .001,  η2 = .168).  

Korrelasjon mellom JKM og KKS. Pearson produktmoment korrelasjonskoeffisient var 

regnet ut mellom modellene (se appendiks 10). Det er en positiv moderat korrelasjon mellom 

krav og oppgaveidentitet, r = .494, n = 40, p ≤ .0001, og mellom kontroll og 

ferdighetsvariasjon, r = .344, n = 40, p ≤ .0001. 
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Figur 6: Prosentvis fordeling av antall SWOT- refleksjoner  

 

Prosentvis fordeling av SWOT. Figur 6 er en integrering av figur 2 og 4 og viser 

prosentvis fordeling av SWOT for SWOT totalt og hvordan begge modellene fordeler seg på 

SWOT-kategoriene. Den største forskjellen mellom modellene er på svakheter og muligheter, 
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hvor JKM fanger opp en mindre prosentandel svakheter og en større prosentandel muligheter, 

både sammenlignet med KKS og SWOT totalt. JKM fanger også opp en mindre prosentandel 

refleksjoner om trusler. Figur 6 viser at KKS, i større grad enn JKM, ligner den prosentvise 

fordelingen av SWOT. Prosentfordelingen av SWOT på KKS skiller seg allikevel fra SWOT 

fordelingen totalt da den har lavere prosentandel muligheter. KKS fanger opp 8,7 prosent 

muligheter, mens SWOT total fanger opp 17,2 prosent, altså en over dobbelt så stor andel.  
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Figur 7: Prosentvis fordeling av IGLO for modellene 

 

Figur 7 er en integrering av figur 3 og 5 og viser prosentfordeling av refleksjoner på 

IGLO for IGLO totalt og for begge modellene. Mens individnivået har en relativ lik 

prosentfordeling mellom de tre klassifiseringene, er det nokså store forskjeller på gruppe, 

leder og organisasjonsnivå i IGLO. JKM fanger opp en mindre prosentandel refleksjoner på 

gruppenivå enn både IGLO og KKS, mens KKS fanger opp færrest på ledelsesnivå. Også 

JKM fanger opp noe færre refleksjoner på ledelsesnivå. Videre fanger begge modellene en 

større prosentandel refleksjoner på organisasjonsnivå enn IGLO totalsett.  
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SWOT og IGLO  

Totalt fremkom det 1846 refleksjoner om forhold ved arbeidsmiljøet i SWOT-

intervjuene. Fordelingen av de kodede utsagnene om arbeidsmiljøet er presentert i tabell 5. 

Det er flest utsagn på svakheter (815), etterfulgt av styrker (603), så på muligheter (317) og til 

sist trusler (110).  

 
Tabell 5 
Intervjuene fordelt på SWOT (N = 40): total, gjennomsnitt, standardavvik og prosent. 
SWOT:  Total M SD Prosent  

Styrker 604 15.1 7.8 32.7 % 

Svakheter 815 20.38 10.9 44.1 % 

Muligheter 317 7.93 5.21 17.2 % 

Trusler 110 2.77 3.12 5.95 % 

∑  1846 46,38 27,1 100 % 

 

Korrelasjon mellom SWOT-kategoriene. For å se videre på forholdet mellom SWOT nivåene 

ble Pearson produktmoment korrelasjonskoeffisient regnet ut mellom antallet refleksjoner 

innenfor hver SWOT-kategori. Det var en svak positiv interaksjon mellom svakheter og 

muligheter, r = .322, n = 40, p ≤ .005, og en moderat positiv korrelasjon mellom svakheter og 

trusler, r = .477, n = 40, p ≤ .001, og mellom muligheter og trusler, r = .444, n = 40, p ≤ .001. 

Det var ingen signifikant interaksjon mellom styrker og svakheter, styrker og muligheter og 

styrker og trusler (se appendiks 3).  

Nåtids-versus fremtidsorientering. SWOT kan deles inn i nåtid og fremtid hvor styrker 

og svakheter representerer nåtid og muligheter og trusler omhandler aspekter ved fremtid. En 

t-test viste at nåtidsdimensjonen (m = 35,43, sd = 13,2) var signifikant større enn 

fremtidsdimensjonen (m = 10,7, sd = 7,2): t (39)= 13,326, p ≤ .05 (tohalet).  

Fremtidsdimensjonen utgjorde 30 prosent av refleksjonene i denne organisasjonen.  

Positiv versus negativ orientering. SWOT kan også deles inn i en positiv- negativ 

dimensjon hvor styrker og muligheter utgjør positive refleksjoner og svakheter og trusler 

utgjør negative. Det var ikke en signifikant forskjell mellom antall positive (m = 22,73, sd = 

9,61) og negative refleksjoner (m = 23,33, df = 12,5): t (39)= -.275, p ≤ .05, (tohalet). 
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Tabell 6 
Utsagn fordelt på IGLO (N = 40): total, gjennomsnitt, standardavvik og prosent. 

IGLO: Total: M SD Prosent  

Individ 
 

214 5,35 5,03 11,95 % 

Gruppe 
 

332 8,3 4,97 18,55 % 

Ledelse 
 

238 5,95 5,15 13,29 % 

Organisasjon 
 

1006 25,15 11,75 56, 2 % 

∑ 1790  44,75 
 

26,9 100 %  

 

IGLO-nivåene. Samtlige utsagn om arbeidsmiljøet kunne klassifiseres på et av IGLO-

nivåene. I tabell 6 presenteres en oversikt over fordelingen av utsagn på IGLO. Som tabellen 

viser, er det flest utsagn på organisasjonsnivå, etterfulgt av gruppe, så ledelse og til sist 

individ.  

Korrelasjon for IGLO-kategoriene. Pearson produktmoment korrelasjonskoeffisient 

var regnet ut for SWOT og IGLO. Det er en moderat positiv korrelasjon mellom leder og 

organisasjonsnivået i IGLO, r = .322, n = 40, p ≤ .005. Det var ikke signifikant korrelasjon 

mellom individ og gruppe, individ og leder, individ og organisasjon, gruppe og leder, gruppe 

og organisasjon (se appendiks 4). 

 

Tabell 7 
Gjennomsnittet og standardavvik for SWOT og IGLO (N = 40) 

Org.nivå  SWOT 
 

  

 Styrker Svakheter Muligheter Trusler Total: 
 M SD M 332 M SD M SD  
Individ 
  

2,5 
 

3,05 2,4 2,8 0,3 0,56 0,3 0,56 214 

Gruppe 
 

6,63 3,89 1,5 1,48 0,13 0,33 0,13 0,33 332 

Ledelse 
 

0,3 0,51 3,7 3,76 0,25 0,63 0,25 0,63 238 

Organisasjon 
 

5,78 5,77 12,7 7,33 2,1 2,6 2,1 2,6 1006 

∑ 
 

604 815 317 110 1846 
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Videre ble SWOT og IGLO slått sammen til å danne en matrise med de 16 

kombinasjonsmulighetene SWOT og IGLO gir. Tabell 7 viser fordelingen på SWOT/IGLO- 

paradigmet. Tabellen viser at det er kombinasjonen svakheter og organisasjon som 

forekommer mest, deretter styrker på gruppenivå, så styrker på organisasjonsnivå. De 

kombinasjonene som fremkom flest ganger er markert i kursiv.  

Hovedeffekter av SWOT. En repeated-measure ANOVA viste hovedeffekter av SWOT 

(F(3,117)= 32,97, p ≤ .001, η2=.575). En post hoc analyse (Games Howell) viste at det var 

signifikante forskjeller mellom styrker og svakheter, styrker og muligheter og trusler og 

muligheter. Det var også signifikante forskjeller flere muligheter enn trusler og flere svakheter 

enn trusler.  

Hovedeffekter av IGLO. En repeterte mål ANOVA viste også en hovedeffekt av IGLO 

(F(3,117)=77,72, p ≤ .001, η2 =.666). Post hoc tester (Games-Howell) viste at det var 

signifikant flere utsagn på organisasjonsnivå enn individ, gruppe og ledelse. Det var ikke 

signifikante forskjeller mellom individ og gruppe og mellom individ og ledelse. Det var heller 

ikke signifikante forskjeller mellom gruppe og ledelse. Hele 56.38 prosent av utsagnene på 

IGLO var på organisasjonsnivå.  

Interaksjon SWOT og IGLO. Det var også en interaksjonseffekt for SWOT og IGLO 

(F(9,351) =32,97, p ≤ .001, η2=.458). Som figur 8 viser var det færrest svakheter på 

gruppenivå og flest styrker på gruppenivå i IGLO, mens svakheter ble dominert av 

organisasjonsnivå og hadde færrest refleksjoner på gruppenivå. Det var flest trusler 

påorganisasjonsnivå. Blant mulighetene er det flest på organisasjonsnivå, deretter ledernivå 

og til sist gruppe og individnivå. Det var omtrent like mange styrker på gruppe og 

organisasjon, mens det for svakheter er store forskjeller mellom gruppe og organisasjon. 

Interaksjonen mellom SWOT og IGLO er grafisk fremstilt i figur 8 nedenfor.  
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Figur 8: Interaksjonseffekt mellom SWOT og IGLO  
Merk: 1= individ, 2= gruppe, 3= ledelse, 4=organisasjon 
 

Parvise t-tester med justert familierate signifikansnivå for flere sammenligninger ble 

gjennomført for å se hvilke kombinasjoner av SWOT og IGLO som var signifikant 

forskjellige. Da det er 16 mulige kombinasjoner vil ikke alle t-testene være representert her. I 

tabell 8 vil det kun vises for sammenligninger mellom de kombinasjonene som fremkommer 

som størst i figur 8.  
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Tabell 8 
T-tester for de største kombinasjonene mellom SWOT og IGLO 
SWOT/IGLO M, SD SWOT/IGLO M, SD t-verdi df 

Svakh/Org 

 

12,73  (7,33) Styrk/Org 5,77  (5,06) -4,848* 39 

Svakh/Org 

 

12,73  (7,33) Svak/Led 3,77   (3,76) 7,781 * 39 

Svakh/Org 

 

12,73  (7,33) Styrk/Gru 6,62   (3,88) 4,733* 39 

Styrk/Org 5,77  (5,06) Styrk/Gru 6,62   (3,88) -.916 ns 39 

Styrk/Org 

 

5,77  (5,06) Mulig/Org 5,55   (4,12) 1,217 ns 39 

Svak/Led 

 

3,77   (3,76) Mulig/Org 5,55   (4,12) -2,3 ns 39 

Svak/Led 

 

3,77   (3,76) Styrk/Org 5,77  (5,06) -1,864 ns 39 

Merk: signifikant på p ≤ .05 (tohalet), ns =ikke signifikant  

 

Altså var kombinasjonen svakheter på gruppenivå signifikant større enn fire neste 

største kombinasjonene. De fire nest største kombinasjonene (styrker/gruppe, 

styrker/organisasjon, muligheter/organisasjon, svakheter/ledelse) var ikke signifikant 

forskjellig fra hverandre.  

Korrelasjon mellom SWOT og IGLO. Forholdet mellom SWOT og IGLO ble videre 

utforsket ved å regne ut Pearson produktmoment korrelasjonskoeffisient mellom SWOT og 

IGLO (se appendiks 5). Det var en sterk positiv korrelasjon mellom svakheter og 

organisasjon, r = .644, n = 40, p ≤ .0001, styrker og gruppe, r = .642, n = 40, p ≤ .0001, 

svakheter og ledelse, r =.628, n = 40, p ≤ .0001, muligheter og organisasjon, r = .613, n = 40, 

p ≤ .0001, trusler, og organisasjon, r =.599, n = 40, p ≤ .0001, og mellom muligheter og 

ledelse, r = .538, n = 40, p ≤ .0001. Videre var det en moderat positiv korrelasjon mellom 

trusler og ledelse, r = .454, n = 40, p ≤ .0001, styrke og organisasjon, r = .386, n = 40, p 

≤ .0005 og trusler og gruppe, r = .347, n = 40, p ≤ .0005. Det var ikke signifikant korrelasjon 

mellom styrke og individ, mulighet og individ, eller mellom styrke og leder.  
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Demografiske variabler for SWOT/IGLO. En between groups ANOVA ble gjort for å 

teste om det var signifikante forskjeller i distribusjon av utsagn på basis av demografiske data 

som alder, kjønn, ledelsesansvar, ansettelsestid og utdanningsnivå. Det var ingen signifikant 

effekt av alder på antall utsagn på SWOT (F(84,33)=1,27, p =ns) eller på IGLO 

(F(84,33)=2,2, p = ns). Det var heller ingen signifikante effekter av kjønn på SWOT 

(F(3,114)=.333, p= ns) eller IGLO (F(3,114)=.298, p= ns). Det var heller igjen signifikante 

forskjeller i antall utsagn på hos ledere og ikke ledere på SWOT (F(3,114) =1.98, p = ns) eller 

IGLO (F(3,114)= 1,76, p=ns). Ansettelsestid hadde heller ingen signifikante utslag på antall 

utsagn for SWOT (F(45, 69)=.8, p = ns) eller IGLO (F(45,69)=.5, p = ns). Det var heller ikke 

signifikante forskjeller mellom de som hadde høyere utdannelse og de som ikke hadde tatt 

høyere utdanning for SWOT (F(3,114)=.39, p = ns) eller IGLO (F(3.114)=.37, p = ns). Altså 

var det ingen av de demografiske variablene som utgjorde noen signifikante forskjeller i antall 

utsagn for verken SWOT eller IGLO. 

 

Diskusjon 

 

JKM og KKS i forhold til SWOT og IGLO 

Hovedformålet med denne studien var å analysere jobbkarakteristikkmodellen og 

krav-kontroll-støtte modellen ved å bruke en bottom-up intervjumetode basert på åpne 

spørsmål omkring SWOT-kategoriene som ble kategorisert på SWOT og IGLO. Til sammen 

fanger modellene opp 696 av utsagnene om arbeidsmiljøet i den forestående organisasjonen, 

hvorav 72 utsagn utgjorde dobbeltkodinger. Resten, 62,5 prosent av utsagnene om 

arbeidsmiljøet, kunne verken fanges opp innenfor rammene av JKM eller KKS. Til tross for at 

begge modellene har dominert feltet psykososialt arbeidsmiljø i over 30 år, var det svært 

begrenset hvor mange egengenererte refleksjoner om arbeidsmiljø de ga dekning for.  

Nåtid versus fremtid for JKM og KKS. SWOT innehar en nåtids og en 

fremtidsdimensjon. Modellene kunne i ulik grad inkorporere fremtidsaspektet. JKM fanget 

opp en betydelig større prosentandel av fremtidsaspektene ved SWOT, muligheter og trusler, 

enn KKS. Prosentandelen av fremtidsrettede utsagn for JKM tilsvarte den som ble funnet for 

SWOT, mens KKS i liten grad ivaretok fremtidsrettede refleksjoner om det psykososiale 

arbeidsmiljøet i bedriften. Dette er en potensiell svakhet ved KKS-modellen, da 
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dokumentasjon av fremtidsrettet refleksjon er essensielt for å skape gode endringsprosesser 

(West, 2002).  

Positive og negative aspekter ved arbeidsmiljøet. SWOT kan også deles inn i en 

positiv og en negativ dimensjon. JKM, i tråd med forfatterens forventninger, egnet seg bedre 

til å fange opp positive aspekter ved arbeidsmiljøet (styrker og muligheter), enn negative 

(svakheter og trusler). Forskjellen mellom antall positive og negative arbeidsmiljøaspekter var 

størst for JKM hvor ca en fjerdedel av utsagnene var positive, det vil si klassifisert som 

styrker eller muligheter. For KKS derimot, var det ikke signifikant forskjell i antall positive 

og negative utsagn, selv om det var noe flere refleksjoner som ble klassifisert som negative. 

Altså gir JKM et mer positivt bilde av organisasjonen enn KKS. Avviket mellom SWOT 

totaltsett og modellene var størst for JKM som viser en annen prosentvis distribusjon av 

SWOT-utsagn enn SWOT totaltsett. Mens det var flest utsagn på svakheter i SWOT, fanget 

JKM opp en større prosentandel styrker og muligheter. KKS fanget derimot opp flest 

svakheter ved arbeidsmiljøet, i likhet med SWOT/IGLO paradigmet. Til tross for at KKS 

hadde en prosentvis mer lik distribusjon for SWOT som SWOT totaltsett, fanget modellen 

opp en mindre andel muligheter og en større andel trusler enn SWOT. Altså er den 

prosentmessige fordelingen av SWOT som helhet mest lik SWOT for KKS siden KKS i likhet 

med SWOT/IGLO-rammeverket gir et nokså negativt bilde av organisasjonens arbeidsmiljø. 

Modellene i forhold til IGLO. For IGLO var det organisasjonsnivået som dominerte 

for begge modellene, i likhet med IGLO for øvrig. Mens JKM nesten utelukkende befant seg 

på organisasjonsnivå, var krav og kontroll i KKS dominert av organisasjonsnivået, mens 

sosial støtte nesten utelukkende var fanget opp av gruppenivået på IGLO. KKS egnet seg til å 

fange opp refleksjoner rundt det å være i en gruppe og hvordan dette påvirker opplevd 

arbeidsmiljø, mens de sosiale aspektene ved arbeidsmiljøet var unnlatt i JKM. Begge 

modellene fanget opp en mindre prosentandel refleksjoner om ledelse i forhold til IGLO totalt, 

til tross for at det var 238 utsagn om ledelse som fremkom for IGLO. Individnivået av IGLO 

hadde relativ lik prosentfordeling for begge modellene og IGLO totalt.  

 

JKM og KKS fokus i forhold til modellene 

Endringene i prosentandel av arbeidsmiljørefleksjoner på SWOT og IGLO for 

modellene tyder på at valg av analysemodell kan influere resultatet av arbeidsmiljømålinger. 

Hvorvidt en studie finner at en organisasjon er proaktiv eller reaktiv, her-og-nå-orientert eller 

fremtidsrettet, og i hvilken grad en organisasjon er opptatt av organisasjon som helhet eller 
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grupper innad i organisasjonen, vil kunne preges av måleinstrumentets teoretiske forankring. 

Et spørreskjema som baserer seg på teoretiske modeller kan dermed gi et selvbekreftende 

resultat av det teoretiske ankerpunktet. Refleksjonene om arbeidmiljø i denne bedriften var 

dominert av svakheter. Allikevel fanget JKM opp langt flere styrker og muligheter enn 

svakheter. Dermed gir JKM et mer positivt inntrykk av hvordan de ansatte opplever 

arbeidsmiljøet enn det som fremkommer innenfor SWOT/IGLO-rammeverket som rommer 

alle utsagn om arbeidsmiljø slik utsagn ble definert innledningsvis. Om man tar utgangspunkt 

i KKS modellen derimot, kan man få et overdrevent negativt bilde av bedriften i forhold til 

refleksjoner omkring muligheter, da modellen i liten grad fanget opp dette nivået av SWOT. 

Det å kunne identifisere muligheter og utnytte seg av disse er en viktig styringsmekanisme i 

forhold til endringsprosesser (Dyson, 2004). Derfor er det viktig at et verktøy for kartlegging 

av arbeidsmiljøet vil kunne fange opp refleksjoner omkring muligheter.  

Et sentralt spørsmål når det gjelder å definere arbeidsmiljø er om arbeidsmiljø bør 

defineres innen de rammene arbeidstakere selv benytter i sine refleksjoner, eller om det mer 

naturlig å forstå arbeidsmiljø ut i fra ledende teorier på området. Dette er ikke lett å besvare, 

men det er nærliggende å tro, slik Oldham og Hackman (1980) argumenterer for, at det er de 

subjektive opplevelser som påvirker jobbutfall som helse, trivsel og produktivitet. Dermed 

bør et måleverktøy kunne fange opp nettopp de ansattes subjektive vurderinger. Siden 

SWOT-intervjuet ikke legger føringer på hvordan arbeidsmiljø skal konseptualiseres, gir det 

rom for at refleksjonene i størt mulig grad er subjektive og ikke generert på basis av teoretiske 

føringer.  

I tillegg til å vektlegge ulike aspekter innenfor SWOT/IGLO paradigmet, fanget 

modellene opp et ulikt antall refleksjoner om arbeidsmiljøet i bedriften. JKM fanget opp 

under halvparten så mange refleksjoner som KKS. Ferdighetsvariasjon var det 

jobbkjennetegnet som fremkom flest ganger innenfor JKM, signifikant flere enn de øvrige 

jobbkjennetegnene. Ferdighetsvariasjon er en av tre kjennetegn ved arbeidet som skal gi 

opplevelse av mening i jobben som sammen med oppgaveidentitet og jobben betydning. 

Refleksjoner omkring autonomi og tilbakemelding fremkom i langt mindre grad. Flakke 

(2008), som brukte SWOT-intervju til å utforske JKM, hadde flest utsagn på jobbens 

betydning, mens dette jobbkjennetegnet var et av de jobbkjennetegnene som var minst 

representert i denne studien. Dette tyder på at man kan forvente variasjon i fordeling på JKM 

avhengig av hvilken bedrift kartleggingen forekommer innenfor.  
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Ferdighetsvariasjon, slik det er definert av Hackman og Oldham (1976), handler om 

bredde i hvilke evner man tar i bruk i arbeidet. JKM predikerer at bredden av evner man får 

tatt i bruk fører til økt opplevelse av mening, mens et smalt repertoar av evner skal gi lavere 

grad av motivasjon. Edwards og kollegaer (2000) har derimot funnet støtte for at 

spesialisering, det å benytte et smalt spekter av evner i arbeidet, er assosiert med jobbtrivsel 

og motivasjon siden spesialisering betyr mulighet til å fordype seg i et aspekt ved arbeidet 

man finner interessant. Dermed kan både ferdighetsvariasjon og motsatsen, spesialisering, gi 

jobbutfallet motivasjon.  

Modellen predikerer også at tilbakemelding bidrar til kunnskap om resultater som 

igjen bidrar til positive jobbutfall som blant annet motivasjon. Kuvaas (2007) fant imidlertid 

at tilbakemelding kunne redusere motivasjon hos personer med høy grad av 

autonomiorientering, mens tilbakemelding økte motivasjonen hos personer med lavere grad 

av autonomiorientering. Dermed kan personlighetsfaktorer moderere mellom tilbakemelding 

og utfall. Oldham og Hackman (1980) derimot argumenterte for at de med høy grad av behov 

for personlig vekst, ville ha større utbytte av tilbakemelding på jobbutfallene.  

I motsetning til JKM var det ingen signifikant hovedeffekt for KKS. Dette er en 

bedrift som rapporterer høye krav, lav grad av kontroll, men god sosial støtte. KKS - profilen 

for denne bedriften samsvarer derfor med bufferhypotesen. Målet med denne studien var 

midlertidig ikke å teste bufferhypotesen, men å se hvor mange utsagn om arbeidsmiljø som 

kunne fanges opp av modellen. Oldham og Hackman (1980) klassifiserer sosiale faktorer 

under kontekstuelle faktorer som ikke relateres direkte til jobbmotivasjon. I KKS, derimot, 

ble sosial støtte inkorporert som en modererende faktor mellom krav og kontroll. Nyere 

studier viser at sosiale relasjoner på arbeidsplassen direkte bidrar til å motivere arbeidstakere 

(Adler & Kwon, 2002; Humphrey et al., 2007). I den aktuelle organisasjonen jobber de 

ansatte i team på 7 medlemmer inkludert en team leder. Det var hele 118 utsagn som kunne 

kodes på sosial støtte. Dette tyder på at sosiale faktorer er sentrale i forhold til hvordan de 

ansatte i denne organisasjonen opplever arbeidsplassen og at Oldham og Hackman 

undervurderte sosiale faktorer i forhold til jobbmotivasjon. Derfor bør sosial støtte ikke 

oversees om man skal kunne forstå, beskrive og intervenere i forhold til arbeidsmiljø.   

Hva er årsaken til at de to av de arbeidsmiljømodellene som er forsket mest på fanger 

opp så få refleksjoner om arbeidsmiljø? En forklaring på dette kan være at modellene er 

utdaterte, da moderne arbeidsliv har endret seg betydelig i løpet av det siste århundret 

(Schabracq, Winnubst, & Cooper, 2003). Skauli (2009) benyttet en moderne modell som 
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spesifikt retter seg mot ansattes opplevelse av støtte fra organisasjonen (POS) (Rhoades & 

Eisenberger, 2002) med åtte dimensjoner, og fant at POS kunne fange opp 30,9 prosent av 

utsagnene fra samme datasett som i det forestående studiet. Dette var ikke stort mer enn det 

KKS kunne fange opp av datamaterialet, til tross for at modellen er av nyere dato og har flere 

dimensjoner.  

En utfordring ved psykologiske modeller er å forklare et fenomen på en så enkel måte 

som mulig. Ofte skjer det kompromisser i skjæringspunktet mellom enkelhet og evne til å 

dekke mangfoldet i det fenomen man studerer (Furnham, 2005). Fordi arbeidsmiljø er bredt 

definert, og ofte også ulikt definert av teoretikere (Einarsen & Skogstad, 2000), er det et 

begrep som kan være vanskelig å måle ut i fra en enkelt modell for psykososialt arbeidsmiljø. 

Det at så betydningsfulle modeller innen motivasjon og stress dekker så få av refleksjonene 

omkring det psykososiale arbeidsmiljøet kan tyde på at arbeidsmiljø er mye mer enn det 

modellene til sammen inkorporerer. Sannsynligvis er det flere faktorer ved arbeid enn det 

modellene innehar som også bidrar til motivasjon, trivsel, produktivitet og helse på en 

arbeidsplass.  

 

SWOT/IGLO som paradigme 

 Et av målene med denne studien var å se hvordan SWOT-strukturerte intervjuer 

klassisisert på SWOT og organisasjonsnivå (IGLO) kan brukes til å kartlegge arbeidsmiljøet i 

en offentlig bedrift som en ”bottom-up” metode som ikke baserer seg på annen teori enn selve 

SWOT-rammen. Alle refleksjoner omkring arbeidsmiljøet kunne klassifiseres innenfor 

paradigmet.  

Hovedeffekt av SWOT. Det var en signifikant hovedeffekt av SWOT. Det fremkom 

flest refleksjoner om svakheter, deretter styrker, så muligheter og til sist trusler. Dette gir 

umiddelbart et inntrykk at dette er en organisasjon som hvor de ansatte opplever mange 

problemer assosiert med psykososialt arbeidsmiljø. Andre SWOT-baserte studier har derimot 

funnet overvekt av styrker i forhold til svakheter (Flakke, 2008; Straumsheim, 2007).  

Nåtids - versus fremtidsrefleksjoner. Til tross for at halvparten av intervjuspørsmålene 

omhandlet fremtidsdimensjonen muligheter og trusler, var det signifikant færre utsagn om 

fremtid (muligheter og trusler) enn på nåtid (styrker og svakheter). I denne studien var 23.7 

prosent av refleksjonene fremtidsrettede. Flakke (2008) fant at 21 prosent av utsagnene var 

fremtidsrettede, mens Straumsheim (2007) fant at 18.7 prosent av utsagnene omhandlet 
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fremtid. Altså synes det å ha en overvekt av refleksjoner om nåtid å være en karakteristikk 

ved SWOT-baserte studier. Fordi det er begrenset hvor mange SWOT-baserte 

arbeidsmiljøkartlegginger som eksisterer kan det allikevel tenkes at det finnes organisasjoner 

hvor de ansatte viser en jevnere fordeling mellom fremtidsrettet og nåtidsrettet refleksjon. 

Sannsynligvis vil en organisasjon hvor de ansatte har vært lært opp i å bruke SWOT-

rammeverket vise en jevnere fordeling av styrker, svakheter, muligheter og trusler.  

Å ha en jevn fordeling mellom nåtid og fremtidsrettet refleksjon i en bedrift er 

fordelaktig (Agyris og Schön, 1996) da utsagn på fremtidsaspektene i SWOT kan indikere en 

reaktiv tilnærming til arbeidsmiljø hvor proaktivt arbeid er lite vektlagt. Proaktiv tilnærming 

er en forutsetning for primærforebygging, og er viktig for innsatsen en organisasjonen yter i 

forhold til å identifisere mulige kilder til belastninger og potensial for vekst, både i og utenfor 

arbeidet. Proaktiv tilnærming er assosiert med friske, endringsdyktige organisasjoner (West, 

1996), hvor man ikke utsetter intervensjon til etter at problemene har oppstått, som for 

eksempel når for eksempel de ansatte er blitt syke eller slutter, eller hvor bedriften begynner å 

gå med tap.  

Selv om man kan danne seg tanker om fremtiden på basis av styrker og svakheter som 

eksister nå, kan det være vanskeligere å forutsi fremtiden enn å rapportere nåtidige aspekter 

ved arbeidsmiljøet (Hill & Westbrook, 1997). Liten grad av fremtidsrettet refleksjon kan 

derfor være en indikasjon på at dette er en organisasjon som ikke er lært opp i å tenke 

fremover. For å fremme fremtidsrettet organisatorisk refleksjon er det viktig å sørge for aktiv 

deltakelse i organisasjonsliv på alle nivåer i organisasjonen og etablere gode kanaler for 

kommunikasjon (Senge, 1990). Det kan tenkes at intervjuer med ledelsen hadde gitt et mer 

balansert forhold mellom nåtid og fremtid, da det kan være at det er mer fremtidsrettet 

tenkning høyere i en organisasjon. Siden det først og fremst er ledelsen i en bedrift som har 

ansvar for strategiutvikling og HRM, var det forventet at det skulle være mer fremtidsrettet 

refleksjon hos mellomledere enn hos øvrige ansatte i denne bedriften. En SWOT-basert studie 

av Edvardsen (2007) viste at ledere hadde høyere antall fremtidsrettede refleksjoner enn 

stabansatte. I denne studien var det imidlertid ingen signifikante forskjeller mellom 

mellomledere og ansatte. Dette tyder på at laglederne ikke viste en mer proaktiv orientering i 

forhold til arbeidsmiljø. Det var heller ikke en signifikant effekt av alder, ansettelsestid, kjønn 

eller utdannelsesnivå på fremtidsrettet refleksjon. 

Hovedeffekt av IGLO. Det var også en signifikant hovedeffekt av IGLO. For IGLO var 

hovedvekten av utsagnene kodet på organisasjon, deretter på gruppenivå, så ledelsesnivå og 
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til slutt på individnivå. Utsagn på organisasjonsnivået utgjorde 56.2 prosent av alle utsagnene. 

Også andre studier som har benyttet SWOT/IGLO-paradigmet har funnet flere utsagn på 

organisasjonsnivå. Larsen’s (2008) fant at organisasjonsnivået dominerte IGLO med hele 72 

prosent av utsagnene, mens det i Straumsheim’s (2007) studie var 52 prosent på 

organisasjonsnivået i IGLO.  

Fordi flertallet av refleksjonene omhandlet organisasjonsnivået i IGLO, kan det tenkes 

at en organisasjonskultur - eller organisasjonsklimamodell ville kunne fange opp en større 

andel av refleksjonene. Arbeidsmiljø defineres på ulike måter i litteraturen (Einarsen & 

Skogstad, 2000) og er et begrep uten klare skillelinjer for hva som inkluderes og ekskluderes. 

Derfor er det nærliggende å tro at arbeidsmiljø overlapper med andre begreper innen 

organisasjonsliv (Hoff et al., 2009). Hammer og kollegaer (2004) argumenterer for at 

organisasjonskultur utgjør en integrert del av psykososiale arbeidsmiljøet (Hammer et al., 

2004). Fordi en så stor andel av IGLO-refleksjonene var på organisasjonsnivå er det grunn til 

å tro at organisasjonskultur utgjør en viktig del av psykososialt arbeidsmiljø. En alternativ 

forklaring i forhold til at det er flest utsagn på organisasjon kan være at dette på mange måter 

utgjør en restpost hvor man kan plassere de utsagn som ikke passer på individ, gruppe eller 

ledelsesnivå. 

Interaksjon mellom SWOT og IGLO. Det var en signifikant interaksjon mellom SWOT 

og IGLO. Interaksjonseffekten viser seg først og fremst i at det er en overvekt av utsagn som 

representerer svakheter på organisasjonsnivå, mens det er færrest svakheter på gruppenivå. På 

gruppenivå er det derimot flest styrker. Altså viser organisasjon og gruppe motsatte mønster 

ved at gruppe har mange refleksjoner på styrker og få på svakheter, mens organisasjonsnivået 

har over dobbelt så mange refleksjoner om svakheter som styrker.  

En av målsetningene med å benytte en klassifisering på SWOT og IGLO var å finne ut 

hvorvidt klassifiseringen i seg selv skaper forståelse av en organisasjons arbeidsmiljø, i tillegg 

til å se hvorvidt paradigmet danner et fruktbart grunnlag for videre systematisk kartlegging i 

forhold til aktuelle teoretiske modeller. Paradigmet ga innblikk i antall refleksjoner og 

fordeling av disse. Klassifiseringen av datamaterialet innenfor SWOT og IGLO illustrerte 

hvor hovedstyrkene og hovedproblemene lå for denne organisasjonen. Det var også tydelig 

hvor fremtidig innsats i forhold til å skape et godt arbeidsmiljø bør rettes, da de fleste 

svakheter forekom på organisasjons og ledelsesnivå.  
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Ettersom samtlige utsagn om arbeidsmiljøet kunne klassifiseres innenfor 

SWOT/IGLO-paradigmet, er paradigmet fleksibelt nok til å fange bredden av informasjon om 

arbeidsmiljøet som fremkom i intervjuene. Dermed kan paradigmet brukes som et rammeverk 

for sammenligning mellom bedrifter, eller mellom ulike avdelinger hvor man kan se på 

likheter og forskjeller. Et eksempel er at den forestående organisasjonen skilte seg ut ved at 

den hadde flere svakheter enn styrker, det motsatte av det Straumsheim (2007) og Flakke 

(2008) fant. SWOT-studiene har også en del fellestrekk siden samtlige har vært 

nåtidsdominerte i forhold til SWOT og samtlige var dominert av organisasjonsnivået i IGLO.  

Paradigmet gir også mulighet til å se på eventuell interaksjon mellom SWOT og IGLO. 

Dette gjør det mulig å si noe om attribusjonsmekanismene i en bedrift. De ansattes egne 

årsaksforklaringer som ligger til grunn for positive og negative aspekter ved en organisasjons 

arbeidsmiljø synliggjøres når SWOT krysses med klassifisering på IGLO. I den forestående 

bedriften var styrker attribuert til gruppenivået, mens svakheter først og fremst forekom på 

organisasjonsnivå. Dette indikerer at dette er en bedrift hvor negative aspekter ved 

arbeidsmiljøet attribueres til høyere nivå av organisasjonen.  

Klassifiseringen på SWOT/IGLO-paradigmet dannet et rammeverk for videre 

kvantitative analyser i forhold til to teoretiske modeller for arbeidsmiljø. Fordi paradigmet er 

så dynamisk og fleksibelt at det fanger opp alle utsagn om arbeidsmiljøet kan det derfor danne 

et godt grunnlag for videre analyse på andre teoretiske modeller uten at noe informasjon 

ekskluderes.  

Det samme datagrunnlaget kan også danne utgangspunktet for analyser på alternative 

modeller gjennom M-SWOT metoden. Skauli (2009) brukte datamaterialet fra samme bedrift 

til å utforske Perceived Organizational Support teori (Rhoades & Eisenberger, 2002), en 

modell som spesifikt omhandler den ansattes opplevelse av støtte fra organisasjonen.  

Fordi paradigmet fanget opp så godt som alle uttalelser om arbeidsmiljøet kan det 

benyttes til å måle effekten av en eventuell intervensjon eller organisasjonsendring i en bedrift, 

uten at informasjon går tapt. Ved å foreta to målinger kan man se om det har vært en endring i 

plassering på SWOT - og IGLO-nivåene, samt se om interaksjonsmønsteret har endret seg. 

Det kan f. eks. være at det forekommer samme antall styrker, men at disse distribueres på 

ulike organisasjonsnivåer ved en annengangsmåling. Dermed kan følgende sies om 

SWOT/IGLO-paradigmet:  

1. Paradigmet fanger opp refleksjoner om arbeidsmiljø 
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2. Paradigmet sier noe om attribusjon av årsaks – og virkningsforhold 

3. Paradigmet kan si noe om bedriftens refleksjonsnivå og endringsdyktighet 

4. Paradigmet kan utgjøre et rammeverk for videre statistisk analyse  

5. Paradigmet kan fungere som rammeverk for kvalitativ dybdeanalyse 

6. Paradigmet kan si noe om hvor ulike teoriers fokus er i forhold til SWOT og IGLO 

7. Paradigmet kan brukes for å sammenligne personer, avdelinger og bedrifter 

 

Videre er det god grunn til å anta at paradigmet kan brukes til å: 

8. Måle og dokumentere effekten av organisasjonsendring i en bedrift  

 

Diskusjon av metoden 

Uansett om man velger å bruke spørreskjema eller intervjuer for å kartlegge 

arbeidsmiljøet i en organisasjon er metoden ikke uten svakheter. En hyppig kritikk mot 

intervju som metode er at opplysningene som kommer frem ikke er objektive, men subjektive. 

Intervjuet er ikke en nøytral utveksling av spørsmål og svar, men en aktiv prosess der to 

mennesker deltar i et samarbeid, samtidig som disse er del av sin kultur (Fonatana & Frey, 

2005). Dermed er det gjerne det subjektive som kommer frem under semistrukturerte 

intervjuer. Kvale (1996) forsvarer subjektiviteten og argumenterer for at dette ikke 

nødvendigvis er en svakhet ved intervjumetoden, men at den sosiale interaksjonen heller kan 

betraktes som en styrke fordi nyanserte og subjektive forståelser belyses. Til tross for at 

intervjumetoden som her var brukt baserte seg på åpne, ikke-ledende spørsmål, samt at 

intervjuerne hadde blitt trent opp i kognitiv intervjuteknikk med formål å ikke lede 

informanten, er det allikevel mulig at faktorer ved intervjuer kan ha påvirket refleksjonene 

som fremkom under intervjuet. Nonverbal adferd hos intervjuer kan påvirke hva slags 

informasjon informanten velger å trekke frem ved de neste intervjuspørsmålene (Kvale, 1996). 

En annen ulempe med semistrukturerte intervju er at de frembringer mye informasjon 

som skal kategoriseres. Dette gjør analyseprosessen tidkrevende og det kan være en 

utfordring å skape transparens i prosessen da denne innebærer flere tolkningsledd. 

Repliserbarheten trues dersom ikke de grep forskeren tar i kodingsprosessen redegjøres for. 

Derfor har vi i denne studien forsøkt å gjøre kodingsprosessen så eksplisitt som mulig. En 

styrke med SWOT-intervjuer er at de kan brukes som suppleringsverktøy, for eksempel til å 

triangulere funnene fra andre verktøy som for eksempel spørreskjema, særlig der man ikke 

har anledning til å intervjue alle de ansatte i en organisasjon (Hoff et al. 2009).  
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Transkripsjonsprosessen i seg selv er det forsket svært lite på selv om transkripsjon er 

utbredt innenfor samfunnsvitenskapelig forskning, og de fleste studier hvor transkripsjon er 

benyttet har ikke redegjort for hvordan transkripsjonsarbeidet har vært kvalitetssikret (Poland, 

1995). En upublisert, eksperimentell transkripsjonsstudie av Chiari (2007) viser at selv enkel 

transkripsjon av spontan tale kan være en utfordring. Hun fant at det i gjennomsnitt forekom 

1,13 feil per uttalelse forsøkspersonene transkriberte. Substituering av synonymer og endring 

av utsagnene mot å bli mer grammatisk korrekte var feil som forekom ofte. Dette tyder på at 

transkripsjonsprosessen er noe forskeren bør ta seriøst. Allikevel mener Chiari at de fleste feil 

faktisk skyldes forståelse og ikke misforståelse av det man hører, da feilene i over 90 prosent 

av tilfellene ikke førte til endring av meningsinnholdet. Da vi gjennomgikk transkripsjoner av 

utvalgte intervjuer i fellesskap fant vi svært få endringer av meningsinnhold, til tross for en 

del små avvik.  

Fordi intervjuet var strukturert rundt SWOT-formatet, er det naturlig at refleksjonene 

om arbeidsmiljø kunne klassifiseres på SWOT-kategoriene i etterkant. Hvorvidt en alternativ 

intervjustrategi ville gitt refleksjoner som kunne kategoriseres innenfor SWOT-rammen er 

derfor usikkert. Hvert intervju begynte med et generelt, åpent spørsmål som lød ”Kan du 

fortelle om arbeidsmiljøet her i denne orgnisasjonen?”. Alle refleksjoner som fremkom i 

respons til dette spørmålet kunne også kategoriseres på SWOT selv om spørsmålet ikke var 

formulert på basis av SWOT-strukturen. Dermed er det grunn til å anta at SWOT som 

rammeverk egner seg til å fange opp refleksjoner om arbeidsmiljø uavhengig av 

spørsmålsformulering. SWOT egner seg ikke til å fange opp aspekter ved fortiden, men 

utsagn om fortid som belyste noe ved nåtidens arbeidsmiljøsituasjon, for eksempel ved å 

sammenligne nå og før ble klassifisert som styrker eller svakheter. Om organisasjoner vill hatt 

utbytte av et analyseverktøy som også fanget opp fortid er usikkert.  

Intervjumetoden med åpne, generelle spørsmål baserer seg på en antagelse om at 

refleksjoner omsettes i ord, altså at den som intervjues uttrykker sine tanker i respons til 

spørsmålene. Om ikke de ansattes refleksjoner ble omsatt i ord, kan vi ikke benytte SWOT-

intervjuer til å si noe om refleksjonsnivået i en bedrift. I følge Vygotsky (1964) er tanken styrt 

av språket, dermed er det usannsynlig at refleksjoner ikke kommer til utrykk, så sant ikke 

informanten ønsker å tilbakeholde informasjon. Samtlige intervjuere hadde fått innføring i 

PEACE-modellen (Clarke & Milne, 1998). PEACE-modellen er en type kognitiv intervju som 

vektlegger det å oppnå trygghet hos informanten gjennom uformell kontaktetablering i 

forkant av intervjuet for at informanten skal uttrykke seg mest mulig fritt og nøyaktig.  



42 
 

Generalisering av funnene. En svakhet assosiert med generalisering av funnene i 

denne undersøkelsen er at den baserte seg på frivillighet. Dermed er ikke utvalget som deltok 

i denne studien tilfeldig, og vi kan ikke vite med sikkerhet at de resterende 16 ansatte som 

ikke ble intervjuet ville vist likende refleksjonsmønstre. Det er to muligheter å overveie: a) de 

resterende ville ha demonstrert liknende refleksjonsmønstre som de vi intervjuet og resultatet 

presentert her er generaliserbart til hele organisasjonen, eller b) de resterende ville ha vist et 

annet refleksjonsmønster som ville ha dannet et alternativt bilde av organisasjonens 

arbeidsmiljø om også disse hadde blitt intervjuet. Det kan f eks. tenkes at de som ikke lot seg 

intervjue var mer negativt innstilt til arbeidsmiljøet og dermed ikke ønsket å delta på 

kartleggingen.  

Teller alle utsagn like mye? De kvantitative analysene av utsagn på SWOT/IGLO-

paradigmet samt JKM og KKS, slik det er benyttet her, baserer seg på antall utsagn innenfor 

hver kategori. Utsagnene er ikke vektede, dvs. at et utsagn om noe som er svært viktig for 

informanten teller like mye som et mindre vesentlig aspekt ved arbeidsmiljøet i bedriften. Et 

eksempel kan være personen som sier han elsker jobben sin (sterkt utsagn), men lister mange 

små negative aspekter (som f. eks. ”kaffemaskinen er litt treig i blant”). Dette vil kunne gi et 

overdrevent negativt inntrykk av en bedrift. En kvalitativ analyse kan dermed være på sin 

plass for å oppklare eventuelle feilslutninger. En annen måte å hindre at sterke og svake 

utsagn stiller likt kan være å supplere med vekting av refleksjonene. Det kan for eksempel 

være mulig å be de ansatte gi en skåre ettersom hvor viktig de opplever et utsagn i SWOT-

rammeverket som relativt til et annet (Shinno, Yoshioka, Marpaung & Hachiga, 2006; Dyson, 

2004). En mulighet for en fremtidig studie er å utforske i hvilken grad vekting av 

refleksjonene ville gi et annet bilde av organisasjonens arbeidsmiljø.  

En organisasjons selvbevissthet. Mange bedrifter mangler kjennskap til egne styrker 

og svakheter, muligheter og trusler (Houben et al., 1999). SWOT-formatet er en ramme for å 

fremme refleksjon, men innehar ikke selv refleksive kvaliteter (Koch, 2000). Dermed egner 

metoden seg til registrering av refleksjoner samt til å stimulere til refleksjon, men som ved 

andre selvrapporteringsmetoder vil det være begrensninger i forhold til hvor godt de ansatte 

selv forstår årsaks – og virknings forhold ved arbeidsmiljøet. Det er derfor en mulighet for at 

det er andre aspekter ved arbeidsmiljøet som påvirker opplevelsen av arbeidsmiljø, uten at de 

ansatte selv er bevisste i forhold til dette. Allikevel er det de subjektive opplevelsene som vil 

påvirke i hvilken grad man motiveres eller demotiveres i forhold til jobben og derfor bør et 

måleverktøy ivareta det subjektive (Hackman & Oldham, 1980). Fordi ingen ledende 
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spørsmål ble brukt i intervjuene, er det rimelig å anta at det var de ansattes subjektive 

forståelser av arbeidsmiljøet som fremkom.  

 

Konklusjon 

Klassifiseringen på SWOT og IGLO fungerte også som grunnlag for videre analyse på 

utvalgte modeller (M-SWOT) da paradigmet kunne fange opp alle utsagn om arbeidsmiljøet i 

bedriften. M-SWOT metoden gjorde det mulig å undersøke modellenes relevans i forhold til 

arbeidstakernes egne refleksjoner omkring psykososialt arbeidsmiljø, samt illustrere hvor 

modellene hadde sin fokus i forhold til SWOT (positiv-negativ, nåtid-fremtid), og IGLO. Ved 

å sammenligne JKM og KKS viste det seg at JKM egnet seg bedre til å fange opp positive 

aspekter ved arbeidsmiljøet, mens KKS belyste flere problematiske forhold. Videre fanget 

JKM i større grad opp refleksjoner om fremtid i forhold til KKS. Begge modellene egnet seg 

best til å ivareta refleksjoner på organisasjonsnivået i IGLO, med unntak av sosial støtte i 

KKS som nesten utelukkende forelå på gruppenivå. Begge modellene fanget opp en større 

prosentandel refleksjoner på organisasjonsnivå og en lavere andel refleksjoner på ledelsesnivå 

sammenlignet med IGLO totaltsett. Altså viser denne studien en uoverensstemmelse mellom 

hvordan modellene og arbeidstakerne definerer psykososialt arbeidsmiljø.  

Selv om KKS ivaretok over dobbelt så mange refleksjoner som JKM var det allikevel 

begrenset hva modellene til sammen dekker av arbeidstakernes egengenererte refleksjoner. De 

fleste spørreskjema på området er basert på ulike teoretiske modeller innenfor stress og 

motivasjonsteori. Denne studien viser imidlertid at teoretisk forankring kan påvirke hvorvidt 

inntrykket blir positivt eller negativt, proaktivt eller reaktivt. Dessuten kan en analyse av 

psykososialt arbeidsmiljø basert på JKM eller KKS bidra til å gi et begrenset bilde av 

organisasjonen. SWOT-intervjuer kan benyttes til å validere alternative verktøy for å måle 

arbeidsmiljø, samt belyse hvilke nivåer av SWOT og IGLO verktøyene best ivaretar.  

M-SWOT metoden har den fordelen at respondentenes refleksjoner ivaretas uten 

teoretiske føringer slik at sirkularitet unngås i datainnsamlingen. Allikevel er ikke metoden 

uten begrensninger da det ikke skilles mellom viktige og mindre viktige refleksjoner. 

Metoden er også svært tidskrevende og kan være sårbar overfor nonverbal intervjueradferd.  

SWOT-intervjuer kombinert med videre analyse på ulike modeller innenfor 

arbeidspsykologi (M-SWOT) er et nytt metodisk felt for arbeidsmiljøkartlegging. Langt flere 

slike studier må tilkomme for å avdekke potensial og begrensninger assosiert med metoden. 

Videre gjenstår det å utforske om JKM og KKS ville hatt en større betydning i andre 



44 
 

organisasjoner og hvor vidt modellenes fokus ville være det samme, eller om det finnes visse 

systematiske forskjeller mellom organisasjoner.  
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Appendiks 1 
  
Transkripsjonsregler 

 

 Paraspråk, for eksempel latter og kremt skrives ikke ut. 

 Pauser markeres ikke. 

 Når intervjuobjektet sier noe som ikke er hørbart, markeres dette med (?). 

 Ufullstendige setninger markeres med …, imidlertid skrives alt som blir sagt, som ikke 
går under de over nevnte momentene ut slik det sies. Markering … benyttes for å vise 
at setningen er ufullstendig 

 Når intervjuobjektet benytter direkte tale i sin fremstilling, markeres direkte tale 
med ””. For eksempel: Så sa LAFen: ”Det går da ikke ann å si sånt til meg”.   

 Intervjuers spørsmål og kommentarer skrives i kursiv, det benyttes ingen annen 
marking for å skille mellom intervjuer og intervjuobjekt. 

 Avsnitt benyttes der det er hensiktsmessig, sett utifra det enkelte intervju. 

Videre revisjon av transkripsjonsregler 
Transkripsjonsregler av 02.10.08 vil bli revurdert etter at samtlige deltakere på 
mastergradsprosjektet har skrevet ut samme intervju, for så i fellesskap å ha lest igjennom alle 
3 intervjuer samtidig som man hører på lydopptaket fra det samme intervjuet. 
Metodekritikk av transkripsjonsregler av 02.10.08 
 Ved å ikke markere / skrive ut paraspråk som interjvuer benytter, vil man ikke kunne vurdere 
hvorvidt / hvorledes intervjuer formentlig kan lede intervjuobjektet gjennom bruk av 
paraspråk.  
Imidlertid har det blitt utført pilotintervjuer, der intervjuers adferd i intervjusituasjonen har 
blitt vurdert, samtidig som alle gruppemedlemmer har hatt omfattende praktisk opplæring i 
temaet.  
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Appendiks 2 
Regler for koding 

 
1. Les igjennom intervjuet før man koder det! Da får man et visst overblikk over 

hva innholdet er.  

2. Først vurderes hva som er et utsagn i teksten. Da forholder vi oss til vår 
definisjon som er: 

”Minste meningsbærende enhet som reflekterer informantens opplevelse og forståelse 
av arbeidsmiljøet. Utsagnet må inneholde styrker, svakheter, muligheter eller trusler 
knyttet til arbeidsmiljøet.”  
 
Et utsagn kan videre være en setning, en del av en setning eller flere setninger. 
 

3. Så vurdere om utsagnet passer inn i SWOT 

 Styrker - nåtid 
 Svakheter - nåtid 
 Muligheter -fremtid 
 Trusler – fremtid 

 
Dersom det er vanskelig å skille mellom en svakhet og trussel, skal man vurdere om 
det er snakk om nåtid eller fremtid. Det samme gjelder for skillet mellom styrke og 
mulighet.  
 

4. Så vurdere hvordan utsagnet passer inn i IGLO:  

 Individnivå refererer til individets opplevelse, meninger og følelser.  
 Gruppenivå refererer til avdelinger, seksjoner, prosjektgrupper eller 

arbeidsgrupper.  
 Ledernivå refererer til nærmeste leder, lederatferd på ulike nivåer, eller mer 

generell ledelse.  
 Organisasjonsnivå refererer til organisasjonsatferd, aktiviteter og holdninger i 

tilknytning til organisasjonskulturen, strukturer og strategier, organisatoriske 
visjoner og mål, verdier og tro. 

 
 

5. Koding av samme utsagn flere ganger i teksten: Konteksten som utsagnene står i 
må vurderes. Er det noe som gjentas i samme mening UTEN at det gir ny informasjon, 
som for eksempel at ”arbeidsmiljøet er greit”, kodes ikke dette flere ganger. Bare hvis 
det fremkommer ny informasjon i en videre utredning av utsagnet, skal denne nye 
informasjonen kodes.  

6. Koding av informasjon om Tinghuset: Informasjon som kun handler om Tinghuset 
skal ikke kodes. Det er ikke her vi skal kartlegge arbeidsmiljøet. MEN: når 
informasjon om Tinghuset brukes til å belyse/evaluere arbeidsmiljøet i Sentralarresten, 
skal det kodes. Dette er det samme som vår regel når det gjelder fortid.  



53 
 

7. Utsagn hvor vi ikke skjønner hva det snakkes om, skal ikke forsøkes å tolkes, og 
dermed heller ikke kodes. Eksempel: ” Det skulle vært sånn er det bare så du står på 
ellers så er du ikke leder.” 
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Appendiks 3 
 
 
Korrelasjonsmatrise for SWOT 

SWOT 

 Styrker Svakheter Muligheter Trusler 

1.000  

  

Styrker 

41  

-.032 1.000 

.843  

Svakheter 

40 40 

.111 .322* 1.000

.497 .043  

Muligheter 

40 40 40

.207 .477** .444** 1.000

.200 .002 .004  

Trusler 

40 40 40 40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Appendiks 4 
 
Korrelasjonsmatrise for IGLO 

 

 

Correlations 

  Individ Gruppe Ledelse Organisasjon 

Pearson Correlation 1.000  

Sig. (2-tailed)   

Individ 

N 40  

Pearson Correlation .144 1.000  

Sig. (2-tailed) .375   

Gruppe 

N 40 40  

Pearson Correlation .113 -.044 1.000  

Sig. (2-tailed) .486 .785   

Ledelse 

N 40 40 40  

Pearson Correlation .148 .144 .322* 1.000 

Sig. (2-tailed) .363 .377 .043  

Organisasjon 

N 40 40 40 40 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   
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Appendiks 5 
 

Korrelasjonsmatrise for SWOT og IGLO 

SWOT & IGLO 

 Styrker Svakheter Muligheter Trusler Individ Gruppe Ledelse Organisasjon 

1.000   

   

Styrker 

41   

-.032 1.000  

.843   

Svakheter 

40 40  

.111 .322* 1.000  

.497 .043   

Muligheter 

40 40 40  

.207 .477** .444** 1.000  

.200 .002 .004   

Trusler 

40 40 40 40  

.309 .456** .003 .194 1.000  

.053 .003 .985 .230   

Individ 

40 40 40 40 40  

.642** .078 .028 .347* .144 1.000  

.000 .634 .866 .028 .375   

Gruppe 

40 40 40 40 40 40  

-.120 .628** .536** .451** .113 -.044 1.000  

.461 .000 .000 .004 .486 .785   

Ledelse 

40 40 40 40 40 40 40  

.386* .644** .613** .599** .148 .144 .322* 1.000 

.014 .000 .000 .000 .363 .377 .043  

Organisasjon 

40 40 40 40 40 40 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Appendiks 6 
 
Korrelasjonsmatrise for SWOT og JKM 

SWOT & JKM 

 Styrke Svakhet Mulighet Trussel TI TS SV AU FEED

1.000         

    
Styrke 

41         

-.032 1.000        

.843         

Svakhet 

40 40        

.111 .322* 1.000       

.497 .043        

Mulighet 

40 40 40       

.207 .477** .444** 1.000      

.200 .002 .004       

Trussel 

40 40 40 40      

.302 .283 .224 .285 1.000     

.058 .077 .164 .075      

TI 

40 40 40 40 40     

-.046 -.050 .255 -.094 -.149 1.000    

.778 .761 .112 .562 .360     

TS 

40 40 40 40 40 40    

.186 .149 .327* .066 .091 .180 1.000   

.250 .359 .039 .684 .577 .266    

SV 

40 40 40 40 40 40 40   

.436** -.014 .294 -.079 .052 .235 .252 1.000  

.005 .933 .066 .629 .748 .144 .116   

AU 

40 40 40 40 40 40 40 40  

-.179 -.015 .234 .025 -.198 .105 .023 .206 1.000

.269 .925 .146 .879 .221 .521 .888 .203  

FEED 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     



58 
 

 

Appendiks 7 
 
Korrelasjonsmatrise for IGLO og JKM 

IGLO & JKM 

 

Individ Gruppe Ledelse Organisasjon

Oppgave 

Id 

Jobbens 

bet 

Feridghets- 

var Autonomi Feedback

1.000 .144 .113 .148 .140 -.152 -.007 .038 -.046

 .375 .486 .363 .390 .348 .967 .814 .777

Individ 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

.144 1.000 -.044 .144 .334* -.151 -.115 .150 -.186

.375  .785 .377 .035 .352 .480 .354 .251

Gruppe 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

.113 -.044 1.000 .322* -.060 .103 -.039 .057 .338*

.486 .785  .043 .712 .528 .810 .727 .033

Ledelse 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

.148 .144 .322* 1.000 .465** .032 .487** .244 -.096

.363 .377 .043  .003 .847 .001 .129 .555

Organisasjon 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

.140 .334* -.060 .465** 1.000 -.149 .091 .052 -.198

.390 .035 .712 .003  .360 .577 .748 .221

TI 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

-.152 -.151 .103 .032 -.149 1.000 .180 .235 .105

.348 .352 .528 .847 .360  .266 .144 .521

TS 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

-.007 -.115 -.039 .487** .091 .180 1.000 .252 .023

.967 .480 .810 .001 .577 .266  .116 .888

SV 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

.038 .150 .057 .244 .052 .235 .252 1.000 .206

.814 .354 .727 .129 .748 .144 .116  .203

AU 

40 40 40 40 40 40 40 40 40

-.046 -.186 .338* -.096 -.198 .105 .023 .206 1.000

.777 .251 .033 .555 .221 .521 .888 .203  

FEED 

40 40 40 40 40 40 40 40 40
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Korrelasjonsmatrise for SWOT og KKS 

SWOT og KKS 

 S W O T KRAV KONTROLL STØTTE 

1.000       

    
S 

41       

-.032 1.000      

.843       

W 

40 40      

.111 .322* 1.000     

.497 .043      

O 

40 40 40     

.207 .477** .444** 1.000    

.200 .002 .004     

T 

40 40 40 40    

-.009 .573** .070 .086 1.000   

.957 .000 .669 .596    

KRAV 

40 40 40 40 40   

.222 .505** .100 .376* .400* 1.000  

.169 .001 .538 .017 .010   

KONTROLL 

40 40 40 40 40 40  

.183 .140 .039 .307 .039 .240 1.000

.257 .389 .810 .054 .812 .136  

STØTTE 

40 40 40 40 40 40 40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    
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Appendiks 9 
 
Korrelasjonsmatrise IGLO og KKS 

IGLO & KKS  

 Individ Gruppe Ledelse Organisasjon KRAV KONTROLL STØTTE 

1.000   

   

Individ 

40   

.144 1.000  

.375   

Gruppe 

40 40  

.113 -.044 1.000  

.486 .785   

Ledelse 

40 40 40  

.148 .144 .322* 1.000  

.363 .377 .043   

Organisasjon 

40 40 40 40  

.285 -.046 .052 .468** 1.000  

.075 .778 .749 .002   

KRAV 

40 40 40 40 40  

.288 .134 .137 .524** .400* 1.000 

.072 .410 .399 .001 .010  

KONTROLL 

40 40 40 40 40 40 

-.242 .561** -.027 .214 .039 .240 1.000

.132 .000 .869 .185 .812 .136  

STØTTE 

40 40 40 40 40 40 40

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).    

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).    
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Appendiks 10 
 
Korrelasjonsmatrise JKM og KKS 

KKS & JKM 

 KRAV KONTROLL STØTTE TI TS SV AU FEED 

1.000        

   
KRAV 

40        

.400* 1.000       

.010        

KONTROLL 

40 40       

.039 .240 1.000      

.812 .136       

STØTTE 

40 40 40      

.494** .277 .284 1.000     

.001 .084 .076      

TI 

40 40 40 40     

-.131 .006 .111 -.149 1.000    

.419 .968 .494 .360     

TS 

40 40 40 40 40    

.178 .344* -.006 .091 .180 1.000   

.271 .030 .973 .577 .266    

SV 

40 40 40 40 40 40   

-.155 .216 .038 .052 .235 .252 1.000  

.339 .180 .817 .748 .144 .116   

AU 

40 40 40 40 40 40 40  

-.280 -.201 -.092 -.198 .105 .023 .206 1.000

.080 .215 .570 .221 .521 .888 .203  

FEED 

40 40 40 40 40 40 40 40

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
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