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Sammendrag 

Betydningen av det psykososiale arbeidsmiljøet for individers helse, har fått mye 

oppmerksomhet og har lenge vært fokus i forskningen på arbeidshelse. Flere studier har vist 

at ulike faktorer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet kan påvirke individers helse. 

Likevel er det uenigheter om hvilke faktorer som til sammen utgjør det psykososiale 

arbeidsmiljøet, og hvordan disse faktorene henger sammen og påvirker hverandre. Forståelsen 

av dette har betydning for hvordan man skal gå frem for å skape et godt psykososialt 

arbeidsmiljø som er med på forebygge sykdom og fremme helse. Tidligere studier har funnet 

en tydelig sammenheng mellom sykefravær og individets opplevelse av egen helse. Samtidig 

har det blitt funnet at dårlig opplevd helse øker risikoen for fremtidig sykdom og dødelighet. 

Videre har forskning vist at den subjektive helseopplevelsen er med på å påvirke individets 

følelse av livskvalitet, inkludert motivasjonen til å engasjere seg i sosiale aktiviteter og i jobb. 

Ut fra et arbeidsrelatert helse- og forebyggingsperspektiv vil det derfor være interessant å 

fokusere på den enkelte arbeidstakers opplevelse av sin egen helsetilstand. På denne bakgrunn 

er formålet med den foreliggende studien å undersøke betydningen av ulike faktorer i det 

psykososiale arbeidsmiljøet for individers opplevelse av egen helse. 

Studien tar utgangspunkt i en medarbeiderundersøkelse, med 3581 respondenter, foretatt i 

Akershus fylkeskommune i 2014. Spørreskjemaet ble samlet inn elektronisk, og 

datamaterialet ble analysert ved bruk av strukturell modellering (SEM).  

Analysene viser at de psykososiale arbeidsfaktorene til sammen kan forklare 23 prosent av 

variansen i respondentenes selvopplevde helse. Samlet sett indikerer resultatene at det særlig 

er høye arbeidskrav og høyt stress som, i en arbeidsrelatert sammenheng, har størst betydning 

for arbeidstakernes opplevelse av egen helse. Videre fremgår det av resultatene at den 

enkeltes kontroll over egen arbeidssituasjon og muligheten til å ta del i beslutninger, kan være 

med på å dempe noe av den negative effekten stress har på den subjektive helseopplevelsen. I 

tråd med tidligere teori og forskning tyder funnene på at jobbautonomi, kollegial støtte, 

rolleklarhet og rollekonflikt, har en betydning for arbeidstakernes helseopplevelse, mediert 

via en eller flere av variablene mestring, indre motivasjon og jobbengasjement. Studien støtter 

imidlertid ikke resultatene fra tidligere forskning som har funnet en sammenheng mellom 

jobbtilfredshet og ansattes egenvurderte helse.  
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1 Innledning 

Arbeid er en svært viktig del av livet for mange, og det kan være med på å fremme både helse 

og velvære (Nytrø, 2011). Arbeid gir individet en mulighet til å tjene penger, få en økonomisk 

trygghet, forsørge familien og tilegne seg materiell velstand. I tillegg er arbeid en plattform 

for det sosiale liv og en viktig del av vår identitet. Gjennom å arbeide får individet brukt 

ferdighetene sine, noe som igjen er med på å generere en følelse av mestring, engasjement og 

tilfredsstillelse. Samtidig er arbeidet med på å sette rammer for hverdagen, og en måte å 

strukturere tiden på, som for mange oppleves som meningsfylt (Harnois & Gabriel, 2000; 

McDaid, Curran & Knapp, 2005; Nytrø, 2011). Arbeidslivet fungerer i så måte som en viktig 

helsefremmende arena. På den annen side kan arbeid, som særlig involverer stressende 

arbeidsoppgaver, ha motsatt effekt (McDaid et al., 2005). I følge Verdens helseorganisasjon 

(WHO) kan vedvarende arbeidsstress føre til alvorlige fysiske og psykiske helseproblemer 

(Harnois & Gabriel, 2000; Semmer, 2006). Ikke overraskende har det derfor vært av stor 

interesse å undersøke sammenhengen mellom faktorer i arbeidsmiljøet og individers helse 

(Bakker & Demerouti, 2007; Häusser, Mojzisch, Niesel, & Schulz-Hardt, 2010; Karasek & 

Theorell, 1990).  

Helse er ikke et entydig begrep, og flere definisjoner har blitt fremmet avhengig av teoretisk 

utgangspunkt. Med bakgrunn i den biomedisinske modellen, har helse tradisjonelt blitt 

definert som «fraværet av sykdom». Som kontrast til en slik tilnærming, vektlegger det 

psykologiske perspektivet individets subjektive opplevelse og fungering (Herlin, 1993). 

Mennesker er friske dersom de føler seg vel og kan fungere i en sosial kontekst (Vuroi, 1993). 

Betydningen av det subjektive aspektet blir også fremhevet av en rekke empiriske studier, 

som har funnet en sterk sammenheng mellom individets opplevelse av egen helse og 

fremtidig sykdom og død (Goodwin & Engstrom, 2002). Videre har forskning vist at den 

subjektive opplevelsen er med på å påvirke individets følelse av livskvalitet, inkludert 

motivasjonen til å engasjere seg i sosiale aktiviteter og i jobb (Pikhart et al., 2001). Ut fra et 

arbeidsrelatert helse- og forebyggingsperspektiv vil det derfor være interessant å fokusere på 

individets opplevelse av sin egen helsetilstand.  

Arbeidsmiljøet er et vidt begrep som favner både fysiske, psykososiale og organisatoriske 

forhold. Mens det fysiske arbeidsmiljøet handler om arbeidsplassens tekniske og ergonomiske 

utforming, kan det psykososiale arbeidsmiljøet forstås som de psykologiske og sosiale 
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faktorene på en arbeidsplass som påvirker individets opplevelse av velferd eller belastning 

(Utdanningsforbundet, 2013). Det psykologiske aspektet dreier seg om våre oppfatninger og 

fortolkninger av de arbeidsrelaterte forholdene, mens den sosiale dimensjonen handler om 

påvirkningen av den sosiale konteksten og de mellom-menneskelige relasjonene (Eiken & 

Saksvik, 2011). Grensen mellom de organisatoriske og psykososiale faktorene er imidlertid 

noe vanskeligere å trekke. Overordnet handler det organisatoriske arbeidsmiljøet om hvordan 

arbeidet er tilrettelagt og organisert (Utdanningsforbundet, 2013).  

Det ser ut til at det i stor grad er den psykologiske og følelsesmessige belastningen som er 

årsaken til det meste av stressresponsene hos de ansatte (Eriksen & Ursin, 1999). Flere studier 

har vist at stress over en lengre periode, kan virke negativt inn på individets opplevelse av 

helse og velvære (Vurori, 1993). Det er derfor nærliggende å tenke at det først og fremst er 

faktorer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet som har betydning for individets 

opplevelse av egen helse. I følge WHO (2010) blir det psykososiale arbeidsmiljøet definert 

som: «The psychosocial work environment includes organizational culture as well as 

attitudes, values, beliefs and daily practices in the enterprise that affect the mental and 

physical well-being of employee’s» (s.10).  

Vanlige kilder til stress i arbeidslivet er høye arbeidskrav, lav kontroll over egen 

arbeidssituasjon, liten grad av sosial støtte og rolletvetydighet (Bakker & Demerouti, 2007; 

Karasek & Theorell, 1990). Dette er også faktorer som har vist å kunne påvirke 

arbeidstakernes helseoppfatning. På den annen side har studier vist at høy grad av 

jobbkontroll, sosial støtte og rolleklarhet kan være med på å øke mestringstro og motivasjon, 

og fremme både jobbtilfredshet og jobbengasjement hos de ansatte (Bakker & Demerouti, 

2007; Pahkin et al., 2008). 

Videre er det etablert en tydelig sammenheng mellom individets opplevelse av egen helse og 

sykefravær (Melchior, Niedhammer, Berkman & Goldberg, 2003). Ansatte med subjektive 

helseplager uten objektive tegn, står for det meste av både korttids- og langtidssykefraværet i 

Norge. I tillegg står slike helseplager for hele 50 prosent av sykepengene og permanent 

uførhet (Eriksen & Ursin, 1999). Dette betyr at sykefraværet ikke bare er en enkel funksjon av 

sykdom i seg selv, men reflekterer den ansattes subjektive opplevelse av hans eller hennes 

helsetilstand og faktorer som påvirker dette (Kristensen, 1991). Norge har et svært høyt 

sykefravær sammenlignet med Norden og resten av Europa (Berge, 2012). Til tross for en 

bedring i de fysiske arbeidsforholdene, er det fortsatt en vesentlig andel arbeidstakere som 
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rapporterer at de er misfornøyde med ulike aspekter ved det psykososiale arbeidsmiljøet 

(Bråten, Andersen & Svalund, 2008). Dette kan tyde på at de psykososiale arbeidsforholdene 

er mindre tilfredsstillende, og at det nettopp er på dette området det synes å mangle 

kompetanse (Kuvaas, 2009).  

Dårlig helse i arbeidslivet har betydelige negative konsekvenser for individet, organisasjoner 

og samfunnet som helhet (Edwards & Greasley, 2010; Liukkonen, Cartwright, & Cooper, 

1999). For den enkelte arbeidstaker er dårlig helse forbundet med reduserte prestasjoner på 

jobb og manglende evne til å møte bedriftens målsettinger. I tillegg kan dårlig helse føre til 

både korttids- og langtidssykefravær, reduserte karriere muligheter, dårlig økonomisk 

situasjon, dårlig familiesituasjon og tidlig pensjon (McDaid et al., 2005). Dårlig helse og 

sykefravær bidrar også til redusert effektivitet og produktivitet i bedriftene, og det har 

betydelige økonomiske kostnader for det norske samfunnet (Liukkonen et al., 1999).  

Ut fra et arbeidsrelatert helse- og forebyggingsperspektiv vil det derfor være ønskelig å 

kartlegge hvordan psykologiske og sosiale faktorer i arbeidsmiljøet kan være med på å 

påvirke individets opplevelse av egen helse. Innsikt i, og kunnskap om, disse faktorene kan 

brukes til å tilrettelegge arbeidsplasser på en måte som bidrar til å forebygge sykdom og 

fremme god helse og trivsel blant de ansatte. Dette vil være av stor interesse ettersom dårlig 

helse ikke bare har konsekvenser for individet selv, men også for samfunnets og 

organisasjoners bærekraft. I Arbeidsmiljøloven (2005, § 1-1) står det også at man skal: «sikre 

et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som 

gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger (…..)».  

Det overordnede formålet med den foreliggende studien er å undersøke om det er en 

sammenheng mellom psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet og individers opplevelse av egen 

helse. Det gjøres ved å analysere en medarbeiderundersøkelse fra Akershus fylkeskommune. 

Den første delen av oppgaven fokuserer på tidligere forskning og teoretiske perspektiver på 

fagområdet. Med bakgrunn i denne litteraturgjennomgangen utformes så et samlet teoretisk 

rammeverk. Deretter presenteres studien og datamaterialet analyseres ved hjelp av strukturell 

modelleringsanalyse. Avslutningsvis oppsummeres, tolkes og diskuteres resultatene fra 

studien, med påfølgende forslag til videre forskning.  
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1.1 Hva er helse?   

Helsebegrepet har vært diskutert i lang tid, og definisjoner har vært endret i tråd med trender i 

samfunnet. Vanskeligheten med å definere begrepet er kanskje først og fremst et akademisk 

problem. Likevel vil måten helse defineres på kunne få betydelige konsekvenser for individet, 

og hans eller hennes livssituasjon og følelse av velvære (Herlin, 1993). Målsettingen for 

helsevesenet og den helserelaterte arbeidsforskningen tar nettopp utgangspunkt i definisjonen 

av begrepet (Herlin, 1993). Spørsmålet blir således hva som kan betraktes som god og dårlig 

helse, og ikke minst hvordan helsebegrepet skal defineres og operasjonaliseres.  

De tradisjonelle teoriene som bygger på det naturvitenskapelige, objektive og biomedisinske 

synet, definerer helse i all hovedsak som «fraværet av sykdom». I følge en slik tilnærming går 

man ut i fra en idé om en biologisk normalitet, der god helse er det statistisk normale, mens 

sykdom er noe som skiller seg fra et referansenivå. Hvorvidt individet har god eller dårlig 

helse, avgjøres først og fremst av en medisinsk ekspert, som observerer og analyserer de 

kroppslige funksjonene (Herlin, 1993). På den andre siden har vi de mer holistiske 

definisjonene, som er subjektive i sin karakter, og som vektlegger individets egen 

helseopplevelse. Her betraktes individet ut i fra en helhet, der samspillet med omgivelsene 

blir definerende. I følge en slik tilnærming handler ikke god helse bare om å overleve, men 

også om en følelse av livskvalitet (Herlin, 1993). Ettersom de ulike perspektivene kan sies å 

utfylle hverandre, argumenters det for at både den objektive- og subjektive helsetilstanden bør 

inkluderes i en holdbar definisjon av begrepet (Herlin, 1993).  

I følge WHO defineres helse som: «Health is a state of complete physical, mental and social 

well-being and not merely the absence of disease and infirmity» (World Health Organization, 

1948, s.1). Dette er en svært velkjent og utbredt definisjon av begrepet, der god helse blir sett 

på som noe mer enn bare fraværet av sykdom. Ettersom store deler av befolkningen daglig 

opplever en rekke fysiske og mentale helseplager, har definisjonen likevel blitt kritisert av 

mange for å være for omfattende og umulig å tilfredsstille (Svensen, 2007).   
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1.2 Objektive helsemål eller individets egenvurderte 

helse?  

Subjektive helsemål skiller seg fra de fleste andre helsemål, ved at de bygger på en aktiv 

kognitiv prosess, som ikke guides av formelle regler eller definisjoner (Jylhä, 2009). 

Individets selvrapporterte helse kan forstås som: «…..a summary statement about the way in 

which numerous aspects of health, both subjective and objective, are combined within the 

perceptual framework of the individual respondent» (Tissue, 1972, s. 93).  

En rekke empiriske studier har vist en sterk sammenheng mellom individets egenvurderte 

helse og ulike helseutfall som fremtidig sykdom og dødelighet, funksjonsnedsettelse, 

psykiatriske forstyrrelser og bruk av helsevesen. Forskning har vist at individets persepsjon av 

dårlig helse er en sterkere determinant for dødelighet, sammenlignet med risikovurderinger 

foretatt av medisinske eksperter (Goodwin & Engstrom, 2002; Shields & Shooshtari, 2001).  

I følge Miilunpalo, Vuori, Oja, Pasanen, og Urponen (1997) reflekterer subjektive helsemål 

individets globale opplevelse av egen helse, inkludert de biologiske, psykologiske og sosiale 

dimensjonene, som er utilgjengelig for enhver ekstern observatør. På den måten kan 

individets helseopplevelse sies å være bindeleddet mellom den sosiale verden og de 

psykologiske opplevelsene på den ene siden, og det biologiske fundamentet på den andre 

(Jylhä, 2009). Dette er også med på å understreke at helse er noe mer enn bare fraværet av 

sykdom, og at selvrapportert helse kan være en god kilde til å undersøke individets faktiske 

helsestatus (Idler & Benyamin, 1997).  

Det er en rekke fordeler knyttet til selvrapportering, og slike mål blir flittig brukt i 

epidemiologisk forskning. Spørreskjemaer kan lett administreres og besvares av en stor 

gruppe mennesker, i tillegg til at de både er enkle og rimelige å behandle. Subjektive helsemål 

kan imidlertid ikke erstatte diagnoser, og de kan by på potensielle feil eller skjevheter i 

datamaterialet, ved at individet svarer det de tror er sosialt ønskelig. Likevel er det funnet en 

vedvarende og positiv sammenheng mellom subjektive og objektive evalueringer av 

helsestatus (Maddox & Douglass, 2015). Flere studier støtter også bruken av subjektive 

helsevurderinger som reliable og valide mål på helse i epidemiologisk forskning (Miilunpalo 

et al., 1997; Shields & Shooshtari, 2001).   
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1.3 Helse i arbeidslivet 

I de senere årene har helse som fenomen blitt studert på nye måter i arbeidslivet. I dag legges 

det større vekt på de psykososiale stressfaktorene enn de mer tradisjonelle, fysiske årsakene til 

sykdom (Eriksen & Ursin, 1999). I tillegg har fokuset utvidet seg fra å studere objektive 

helsemål, til å inkludere mål på individets selvopplevde helse. Uspesifikke symptomer eller 

subjektive helseplager er svært vanlig blant befolkningen, og som nevnt innledningsvis, står 

slike plager for det meste av både korttids- og langtidssykefraværet i Norge (Eriksen & Ursin, 

1999). Mer enn halvparten av det totale sykefraværet i Norge skyldes tilstander hvor legen 

ikke har noe annet grunnlag for å stille en diagnose, enn å basere seg på pasientens egne 

uttalelser. En omfattende undersøkelse av 4000 nordmenn, viste at de hyppigst rapporterte 

plagene var trøtthet, hodepine, utmattelse, muskelsmerter, ryggplager og magesmerter 

(Ihlebæk, Eriksen, Ursin, 2002).  

I litteraturen er det vanlig å skille mellom begrepene disease og illness, som på norsk begge 

blir oversatt med sykdom. Disease defineres gjerne som en tilstand av somatiske eller 

objektive symptomer, mens illness benyttes om pasientens egen opplevelse av forstyrrelser, 

symptomer og helseproblemer. Ettersom mye av sykefraværet baserer seg på personenes egen 

helseoppfattelse, kan det i stor grad sies å reflektere illness snarere enn disease (Ihlebæk et al., 

2002). Ansatte kan for eksempel være borte fra jobb selv om de, ut fra medisinske 

vurderinger anses som friske. Motsatt kan det også være slik at personer stiller på jobb, selv 

ved tilstedeværelsen av objektive symptomer (Kristensen, 1991). For mange personer med 

kroniske sykdommer eller handikap, er den somatiske tilstanden akseptabel, og de fortsetter å 

opprettholde et normalt liv. De kan også ha en positiv holdning til sin egen helse, leve et godt 

liv og betrakter seg selv som friske. På den andre siden kan personer uten objektive 

symptomer ha en dårlig helseopplevelse, som igjen kan resultere i nedsatt arbeidskapasitet og 

eventuell sykemelding (Kristensen, 1991).  

Den subjektive troen på at individet enten er syk eller frisk kan dermed være viktigere enn 

faktisk medisinsk helsestatus, når man skal predikere individets generelle emosjonelle tilstand 

og atferd som følge av dette (Maddox & Douglass, 1973). På den måten kan det argumenteres 

for at fraværet av opplevd helse vil være vel så viktig som tilstedeværelsen av sykdom. En 

måte å operasjonalisere god helse på kan derfor være å definere en slik tilstand som fraværet 

av subjektive helseplager, fremfor fraværet av sykdom (Eriksen, Olff, & Ursin, 2000).  
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1.4 Sykefravær som mål på helsestatus?  

En rekke forskere innen arbeidshelse har benyttet sykefravær som mål på den generelle 

helsestatusen i arbeidsbefolkningen. Selv om sykefravær per definisjon er fravær fra jobb 

grunnet sykdom, burde ikke slike mål benyttes ukritisk. Sykefravær er et komplekst og 

flerdimensjonalt fenomen som, i tillegg til sykdom, kan forklares av en rekke andre forhold. 

Andre faktorer som har vist å påvirke sykefraværet er blant annet holdninger, familieforhold, 

fraværskultur og politikk (Melchior et al., 2003). Belgia og Nederland er to land som kan 

illustrere dette. Disse landene har nokså like nivåer på helse og sosioøkonomisk status, men 

viser likevel store forskjeller i sykefraværet. I dette tilfellet handler forskjellene mest 

sannsynlig om ulikheter i trygdeordninger og annen politikk (Marmot, Feeney, Shipley, 

North, & Syme, 1995). Det kan derfor stilles spørsmål ved om sykefraværet kan fungere som 

en pålitelig indikator på helsestatusen i arbeidsbefolkningen.  

I litteraturen er det i tillegg vanlig å skille mellom korttids- og langtidssykefravær, og ulike 

faktorer kan sies å forklare både hyppigheten av- og lengden på fraværet. Mens det først og 

fremst er sosiale og yrkesmessige faktorer som er vist å påvirke korttidssykefraværet, har 

langtidssykefraværet vært assosiert med arbeidstakernes helsestatus. Likevel betyr ikke dette 

at de sosiale og yrkesmessige faktorene alene kan forklare all variasjonen i 

korttidssykefraværet (Melchior et al., 2003). Selvrapportert helse og subjektive symptomer 

har for eksempel vist seg å være en god determinant for både korttids- og 

langtidssykefraværet (Marmot et al., 1995).  

På bakgrunn av det ovenstående kan man stille seg spørrende til hvilket sykefravær som vil gi 

det riktigste bilde av forholdet mellom det psykososiale arbeidsmiljøet og individers helse. 

Skal man måle korttids- eller langtidssykefraværet? Og hvordan skal man ta hensyn til andre 

faktorer som påvirker sykefraværet, men som ikke nødvendigvis reflekterer helsefenomenet? 

Ettersom sykefravær både er et komplekst fenomen og viser seg problematisk å måle, kan det 

argumenteres for at opplevd helse vil være et bedre mål på den generelle helsestatusen i 

arbeidsbefolkningen. Som nevnt tidligere, har opplevd helse vist seg å være en god 

determinant for fremtidig sykdom og død, og korrelere høyere med funksjonsnedsettelse i 

dagliglivet enn objektive helsemål (Shields & Shooshtari, 2001). Hovedfokuset for denne 

studien vil derfor være på individets opplevelse av egen helse.   
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1.5 Tidligere forskning  

Sammenhengen mellom selvrapportert helse og ulike individuelle og miljømessige 

karakteristikker har vært forsket på i flere hundre studier. Likevel ser det ut til at vi mangler 

kunnskap om fenomenet (Jylhä, 2009). En bedre forståelse av hvilke faktorer som påvirker 

individets opplevelse av egen helse vil være fordelaktig i utformingen av tiltak og 

intervensjoner (Fylkesnes & Førde, 1992). I det følgende vil litteratur på området 

sammenfattes og redegjøres for.  

1.5.1 Fysisk helsestatus 

Individets selvopplevde helse baserer seg i stor grad på faktisk medisinsk helsestatus og 

tilstedeværelsen av eventuelle sykdommer og diagnoser. Ikke overraskende har forskning vist 

at personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å rapportere om en 

dårligere helse, sammenlignet med personer som er friske (Shields & Shooshtari, 2001). Den 

objektive helsetilstanden kan imidlertid kun benyttes som grunnlag for individets 

helsevurdering dersom den er kjent for individet. Dette skjer ved at individet har fått en 

diagnose eller kjenner symptomer som antas å være helse-relaterte. Kjennskap til en eventuell 

diagnose kommer som regel fra en lege eller annet helsepersonell, mens symptomer som 

smerter, trøtthet, svimmelhet og manglende motivasjon, oppdages av individet selv, og er kun 

tilgjengelig for andre gjennom språk eller atferd (Jylhä, 2009).  

Individets selvopplevde helse viser seg likevel å være basert på noe mer enn bare fysisk 

helsestatus, og det er ingen automatisk sammenheng mellom fraværet av helseproblemer og 

opplevelsen av god helse. En del av denne diskrepansen skyldes at de fleste personer ser på 

helheten når de blir bedt om å vurdere sin egen helse. I tillegg til den medisinske 

helsestatusen er det også andre faktorer som spiller inn, som graden av funksjonalitet og 

opplevelsen av velvære. Forskning har vist at muligheten til å fungere i dagliglivet uten å 

være begrenset eller avhengig av andre, er helt avgjørende for en god helseopplevelse 

(Shields & Shooshtari, 2001; Barsky, Cleary & Klerman, 1992).   

1.5.2 Demografiske variabler 

Kvinner og menn benytter ofte helse-relatert informasjon ulikt når de foretar bedømminger av 

sin egen helsetilstand. Selv om begge kjønn tar beslutninger på bakgrunn av den fysiske 
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helsetilstanden, inkluderer kvinner ofte et bredere spekter av informasjon enn menn 

(Benyamini, Leventhal, & Leventhal, 2000). Eksempler på slik informasjon er emosjonelle 

plager og tilstedeværelsen av ikke-truende sykdommer som muskel og skjelettplager. Dette 

fører til at kvinner ofte vurderer helsen sin som dårligere og rapporterer om flere helseplager, 

sammenlignet med menn. Likevel er det funnet en svakere sammenheng mellom kvinners 

subjektive helseopplevelse og fremtidig sykdom og dødelighet. En mulig forklaring på dette 

kan nettopp ligge i det ovenstående, ved at kvinner gjerne baserer sine vurderinger på flere 

faktorer som ikke nødvendigvis kan relateres til den fysiske helsestatusen (Benyamini et al., 

2000; Shields & Shooshtari, 2001).  

Paradoksalt nok tyder forskning på at eldre mennesker ofte opplever helsen sin som bedre 

sammenlignet med unge. Dette til tross for at deres objektive helsetilstand faktisk er dårligere 

(Jylhä, 2009). Noe av forklaringen på dette kan være at når individer foretar egne 

helsevurderinger så sammenligner de seg gjerne med en referansegruppe, der personer på 

samme alder fungerer som en slags målestokk (Festinger, 1954). Eldre mennesker forventer 

ofte et visst nivå av helseproblemer, men opplever likevel gjerne helsen sin som nokså god 

når de sammenligner seg med andre på samme alder. For yngre mennesker blir derimot det å 

være frisk sett på som det normale, og alt som viker fra dette vurderes derfor som noe 

negativt. Hvilke forventinger individet har og hvem vi sammenligner oss med, vil dermed 

være avgjørende for individets opplevelse av egen helse (Jylhä, 2009).  

Litteraturen på området har likevel vært noe tvetydig og forskningen har vist motstridende 

resultater. Flere studier har også funnet at eldre mennesker gjerne er mer pessimistiske, i 

tillegg til at de ofte har flere bekymringer og vurderer helsen sin som dårligere, i forhold til 

hva deres faktiske helsetilstand skulle tilsi (Barsky et al., 1992).  

1.5.3 Sosioøkonomisk status  

Flere studier har vist at selvrapportert helse varierer i henhold til sosioøkonomisk status. 

Personer med lavere sosioøkonomisk status rapporterer generelt flere symptomer og opplever 

helsen sin som dårligere, sammenlignet med personer fra høyere sosioøkonomiske lag 

(Molarius et al., 2006).  

Forskere er uenige om de sosioøkonomiske forskjellene i opplevd helse kan tilskrives 

ulikheter i økonomiske forutsetninger, psykososiale forhold eller om de følger av forskjeller i 
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livsstilsfaktorer (Molarius et al., 2006). Forskning har blant annet vist at individer som 

opplever økonomisk motgang og finansiell usikkerhet har større sannsynlighet for å 

rapportere om dårlig helse, sammenlignet med personer uten finansielle problemer. Videre har 

forskning vist at psykososiale faktorer som lav jobbkontroll, dårlig sosial støtte og misnøye 

med jobb kan forklare mye av de sosioøkonomiske forskjellene i opplevd helse. Noe mer 

overraskende, har forskning vist at de sosiale forskjellene ikke kan forklares av ulikheter i 

livsstilsfaktorer. Dette til tross for at forskning har vist en sterk sammenheng mellom røyking, 

fysisk aktivitet, alkoholkonsum og overvekt, og dårlig selvrapportert helse (Molarius et al., 

2006).  

1.5.4 Personlighet  

I et forsøk på å finne ut av hvilke underliggende faktorer som kan påvirke individets 

opplevelse av egen helse, har forskere også sett på forskjeller i personlighet. Forskning har 

vist en sterk sammenheng mellom personlighet og individets opplevelse av egen helse, 

uavhengig av fysiske og mentale helseproblemer (Goodwin & Engstrom, 2002). 

Personlighetstrekket nevrotisisme har, i en rekke empiriske studier, vist seg å være sterkere 

assosiert med en dårlig helseopplevelse, sammenlignet med objektive mål på fysisk 

helsestatus. I følge Costa og McCrae (1987) blir nevrotisisme definert som: «…the tendency 

to experience negative emotional states and to view oneself and the world negatively». 

Personer med dette trekket uttrykker gjerne lavere nivåer av velvære og mer negative 

emosjoner, i tillegg til at de også oftere oppsøker lege (Jerram & Coleman, 1999). Selv ved 

fraværet av medisinske problemer, har nevrotisisme vist å øke sannsynligheten for at individet 

opplever helsetilstanden sin som dårlig (Barsky et al., 1992; Goodwin & Engstrom, 2002). 

Personer som imidlertid skårer høyt på personlighetstrekkene ekstroversjon, åpenhet til nye 

erfaringer, medmenneskelighet og planmessighet, rapporterer ofte om færre psykologiske og 

fysiske helseplager, i tillegg til at de gjerne opplever et høyere nivå av positive emosjoner 

(Goodwin & Engstrom, 2002; Jerram & Coleman, 1999).  

1.5.5 Psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet  

Forholdet mellom det psykososiale arbeidsmiljøet og ansattes helse har fått betydelige 

oppmerksomhet og har lenge vært fokus i forskningen. Det er likevel uenighet om hvilke 

faktorer som til sammen utgjør det psykososiale arbeidsmiljøet, og dermed også hvordan man 
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skal gå frem for å skape et godt psykososialt arbeidsmiljø, som er med på å forebygge 

sykdom og fremme helse (Eiken & Saksvik, 2011).   

I det følgende vil forskning på sammenhengen mellom psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og 

individets opplevelse av egen helse, redegjøres for.  

Jobbkrav, jobbkontroll, sosial støtte og rolleklarhet  

Flere studier har vist at lav kontroll over egen arbeidssituasjon er assosiert med dårligere 

selvrapportert helse og psykologisk velvære hos individet (Jones & Fletcher, 2003; Karasek, 

1990). Videre har det blitt funnet at sosiale relasjoner i form av sosial kapital, støtte og sosialt 

nettverk, i stor grad påvirker måten individet oppfatter helsen sin på (Molarius et al., 2006). 

Schrijvers, van de Mheen, Stronks og Mackenbach (1998) fant i sin studie at sannsynligheten 

for at individet opplever helsen sin som dårlig øker når individet opplever høye jobbkrav, lav 

grad av kontroll over egen arbeidssituasjon og dårlig sosial støtte. Arbeidstakere som også har 

uklare forventninger til hvilke roller de skal oppfylle, rapporterer i tillegg dårligere opplevd 

helse og et høyere sykefravær (Barsky, et al., 1992; Väänänen et al., 2003).  

Jobbengasjement, jobbtilfredshet og opplevelse av mestring  

Arbeidsmiljøforskningen har blitt kritisert for hovedsakelig å fokusere på individets svakheter 

og dårlige fungering. Som følge av dette har det vært et skifte i fokus, der flere forskere har 

viet oppmerksomheten mot mer positive arbeidsrelaterte tilstander, som blant annet 

jobbengasjement (Christensen, 2011). Jobbengasjement defineres som «a positive, fulfilling, 

work-related state of mind that is characterized by vigour, dedication, and absorption» 

(Schaufeli, Salanova González-Romá og Bakker, 2002, s.74). Funn tyder på at engasjerte 

medarbeidere ofte har mer energi, opplever flere positive emosjoner, og at de rapporterer om 

en bedre fysisk og psykisk helsetilstand (Nerstad, Richardsen & Martinussen, 2010). I tillegg 

synes det å være en rekke positive organisatoriske konsekvenser knyttet til høyt 

jobbengasjement som lavere sykefravær, mindre turnover og bedre arbeidsprestasjoner 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner, & Schaufeli, 2001).  

Begrepene jobbengasjement, jobbforpliktelse og jobbinvolvering blir i litteraturen ofte brukt 

om hverandre. Selv om alle disse begrepene referer til en positiv tilknytning til arbeidet, er 

dette tre distinkte konsepter, med hver sine kjennetegn. Jobbengasjement har, i en rekke 
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empiriske studier, vært assosiert med få helseplager og hevdes å være den positive motpolen 

til utbrenthet. Dette er med på å understreke at jobbengasjement inkluderer et viktig 

helseaspekt som er med på å skille dette konseptet fra både jobbforpliktelse og 

jobbinvolvering (Halberg & Schaufeli, 2006).  

Et stort omfang studier har også vist en sammenheng mellom jobbtilfredshet og ansattes 

egenvurderte helse (Faragher, Cass & Cooper, 2005; Molarius et al., 2006). I følge Molarius 

og kolleger (2006) har personer som er svært misfornøyde med jobben sin, syv ganger så stor 

sannsynlighet for å rapportere om en dårlig helse, sammenlignet med ansatte som er tilfredse. 

Forskning har vist at flere faktorer kan være med å påvirke arbeidstakernes opplevelse av 

jobbtilfredshet som blant annet jobbkrav, jobbkontroll, rolleklarhet, kollegial støtte, 

motivasjon og mestring (Pahkin et al., 2008).  

Begrepet mestring refererer i jobbsammenheng til utfallet av individets atferd og opplevelsen 

av å ha produsert et vellykket resultat (Dallner et., al., 2000). Når individet opplever endringer 

og utfordringer i omgivelsene, vil dette kunne aktivere både nervesystemet og endokrine 

responser, som igjen vil øke individets oppmerksomhet og innsats. Dersom individet opplever 

å ha mestret kravene på en adekvat måte, vil aktiveringsresponsene opphøre. Motsatt, vil 

opplevelsen av å feile kunne opprettholde aktiviseringen, som over tid vil kunne resultere i 

sykdom. Individets opplevelse av mestring har fått lite oppmerksomhet i litteraturen, men 

forskning tyder på at mestring har mye og si for opplevelsen av helse og velvære (Eriksen og 

Ursin, 1999; Dallner et., al., 2000). Tro på egen mestringsevne kan også påvirke indre 

motivasjon (Kuvaas & Dysvik, 2012) og jobbengasjement (Bakker, Schaufeli, Leiter, & Taris, 

2008), som igjen er assosiert med en positiv helseopplevelse blant de ansatte (Bakker & 

Demerouti, 2007; Halberg & Schaufeli, 2006). Flere faktorer har vist seg å kunne fremme 

opplevelsen av mestring som blant annet kollegial støtte, rolleklarhet og jobbkontroll (Pahkin 

et al., 2008).  

Stress  

Stress er et begrep som har blitt forstått og definert på flere ulike måter. I dag er det en felles 

enighet om at stress er en reaksjon hos individet, som oppstår som følge av en interaksjon 

mellom individet og dets omgivelser. «Stress is a relationship between the person and the 

environment that is appraised by the person as exceeding his or her resources and as 

endangering his or her well-being.» (Lazarus & Folkman, 1984, s.21).   
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Arbeidsrelatert stress oppstår som følge av at individet oppfatter en situasjon som 

ukontrollerbar. Tapet av kontroll gjør at individet føler seg truet og hjelpeløs. Dette vil kunne 

aktivere en rekke stressresponser i kroppen og påvirke det endokrine systemet, nervesystemet, 

biokjemiske responser i hjernen og øke årvåkenhet. Stressresponsene opprettholdes så lenge 

individet føler seg truet. Vedvarende arbeidsstress vil kunne svekke immunforsvaret og øke 

risikoen for påfølgende helseproblemer. I følge Eriksen og Ursin (2002) er det her 

sammenhengen mellom stress og subjektive helseplager oppstår. Flere studier har vist at 

stress over en lengre periode, kan virke negativt inn på individets opplevelse av helse og 

velvære. Stress kan blant annet gi utslag i en rekke subjektive symptomer, som hodepine og 

nakke- og ryggproblemer (Vuroi, 1993). Forekomsten av slike helseplager har også vist seg å 

være størst blant arbeidstakere som opplever høye arbeidskrav, lav kontroll over egen 

arbeidssituasjon og lave mestringsmuligheter (Eriksen & Ursin, 1999). Individets reaksjoner 

på det psykososiale arbeidsmiljøet er dermed avhengig av personens vurderinger av kravene i 

situasjonen og ressurser tilgjengelig for å håndtere dem. Dette betyr at individer som blir 

utsatt for samme krav og arbeidsmengde kan oppleve nokså ulik grad av stress (Eriksen & 

Ursin, 1999).  

1.6 Teoretiske perspektiver  

I de senere årene har det blitt utviklet en rekke teorier om sammenhengen mellom de 

psykososiale faktorene i arbeidsmiljøet og individets helse, der stress ser ut til å være en 

viktig medierende faktor. Teoriene er nyttige ettersom de kan ha praktiske implikasjoner som 

kan bidra til å redusere helserisiko på arbeidsplassen (Vuori, 1993). Noen av modellene, som 

Krav-Kontroll-Støtte modellen, har hovedsakelig blitt undersøkt i forhold til fysiske 

helseutfall som kardiovaskulære sykdommer, men har i senere tid også blitt testet i 

sammenheng med subjektiv helse og velvære (Niedhammer & Chea, 2003; Pikhart et al., 

2001; Van der Doef & Maes, 1999). Forskning på Krav-Ressurs modellen har imidlertid stort 

sett benyttet selvrapporterte utfallsmål (Bakker og Demerouti, 2007).  

De teoretiske modellene skiller seg fra hverandre ved at de vektlegger ulike aspekter ved det 

psykososiale arbeidsmiljøet. Likevel viser noen jobbkarakteristikker å være gjennomgående i 

de fleste modellene. Teoriene inkluderer mange av de sentrale psykososiale faktorene som er 

vist å henge sammen med individets helseopplevelse. Dette er faktorer som jobbkrav, 
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jobbkontroll, sosial støtte og rolleklarhet (Kompier, 2003). I det følgende vil det redegjøres 

for de mest innflytelsesrike modellene på fagfeltet. 

1.6.1 Krav-Kontroll-modellen  

Krav-Kontroll- modellen, (heretter omtalt som K-K modellen), utviklet av Karasek (1979), 

har vært en av de mest innflytelsesrike modellene innen forskningen på arbeid og helse 

(Kompier, 2003). I henhold til modellen er det to dimensjoner ved det psykososiale 

arbeidsmiljøet som har påvirkning på individets opplevelse av stress og helse: Jobbkrav og 

jobbkontroll. Jobbkrav defineres her som de kravene som stilles til arbeidstaker i hans eller 

hennes arbeidssituasjon. Eksempler på jobbkrav er arbeidsmengde, arbeidstempo, tidsfrister 

og i hvilken grad arbeidet krever konstant oppmerksomhet (Eiken & Saksvik, 2011). 

Kontroll-dimensjonen er bygget opp av en kombinasjon av de to teoretiske begrepene 

evneutnyttelse og beslutningsautonomi. Evneutnyttelse handler om i hvilken grad 

arbeidstakeren får utnyttet ferdighetene eller kunnskapen sin, mens beslutningsautonomi 

handler om hvilke muligheter individet har til å foreta egne beslutninger om arbeidsoppgaver 

(Eiken & Saksvik, 2011).  

Kvaliteten på det psykososiale arbeidsmiljøet avgjøres av hvordan de ansatte opplever 

forholdet mellom krav og kontroll. De to jobbfaktorene kan kombineres på fire ulike måter, 

der hver av kombinasjonene vil kunne ha ulik effekt på individets helse (Eiken & Saksvik, 

2011). I henhold til modellen vil personer i høybelastningsjobber (high-strain jobs), der 

kravene er høye og graden av kontroll lav, være mest utsatt for psykisk stress. Dette kan igjen 

føre til helseplager, sykefravær og lav grad av tilfredshet med jobben. Motsatt vil personer i 

lavbelastningsjobber (low-strain jobs), som er kombinasjonen av lave krav og høy grad av 

kontroll, oppleve liten grad av stress. Dette vil igjen kunne føre til mindre helseplager, men i 

tillegg færre utfordringer og lavere produktivitet. Passivt arbeid, som karakteriseres ved lave 

krav og liten grad av egenkontroll, vil kunne medføre tap av ferdigheter og redusert evne til å 

mestre utfordringer. Den mest ideelle arbeidssituasjonen antas å være karakterisert ved høye 

nivåer av både krav og kontroll. Slikt arbeid omtales gjerne som aktive jobber og tilbyr en 

sunn grad av utfordring (Eiken & Saksvik, 2011). Aktive jobber kan være til helsemessig 

gunst for arbeidstakerne, ved at slike jobber er med på å fremme psykologisk vekst, 

motivasjon, læring og utvikling av ferdigheter (Eiken & Saksvik, 2011). I følge Karasek 

(1979) vil høye arbeidskrav kun ha en negativ innvirkning på de ansatte dersom de opplever 
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lav kontroll over arbeidssituasjonen, eller har liten frihet til å ta avgjørelser om hvordan 

arbeidet skal utføres. I en studie utført av Pikhart og kolleger (2001) viste det seg at høye krav 

og liten grad av kontroll var assosiert med en dårlig helseopplevelse hos de ansatte.  

1.6.2 Krav-Kontroll-Støtte-modellen  

K-K modellen har senere blitt videreutviklet av Karasek & Theorell (1990) til å inkludere 

sosial støtte-dimensjonen, og omtales derfor som Krav-Kontroll-Støtte -modellen (K-K-S 

modellen). I følge modellen er jobbkrav, jobbkontroll og sosial støtte avgjørende faktorer for 

utviklingen av helseproblemer (Eiken & Saksvik, 2011). Flere studier har støttet opp under 

modellen. Tidligere forskning har blant annet vist at sannsynligheten for at individet opplever 

dårlig helse er størst blant de som rapporterer om lav jobbkontroll, liten sosial støtte og høye 

jobbkrav (Cheng, Kawachi, Coakley, Schwartz, & Colditz, 2000; Niedhammer & Chea, 2003; 

Schrijvers, et al., 1998).   

Til tross for empirisk støtte og betydelig oppmerksomhet, har K-K-S modellen også vært 

gjenstand for mye kritikk. Modellen har blant annet blitt kritisert for å være for enkel og for 

ikke å inkludere andre faktorer som har betydning for individers helse. Flere forskere har pekt 

på at kompleksiteten i en arbeidssituasjon blir redusert til kun en håndfull variabler i 

modellen, og at denne enkeltheten ikke avspeiler den virkelige verden. Dette gjør at 

forskningen på området blir for ensidig, og at man dermed utelukker andre viktige 

jobbaspekter som er av betydning for individers helse. Det argumenteres også for at 

forskjellige jobber byr på ulike utfordringer, med tilsvarende risikofaktorer. I lys av dette kan 

det stilles spørsmål ved om sosial støtte og jobbautonomi vil være de eneste og mest 

verdifulle ressursene til enhver tid (Bakker & Demerouti, 2007).   

1.6.3 Krav-Ressurs-modellen  

I kjernen av Krav-Ressurs-modellen (K-R modellen), (Bakker og Demerouti, 2007), ligger 

antagelsen om at ulike yrker har spesifikke risikofaktorer som kan assosieres med 

arbeidsstress. Disse faktorene kan generelt deles inn i de to kategoriene: Jobbkrav og 

jobbressurser. Dette betyr at modellen kan overføres på tvers av arbeidssettinger, uavhengig 

av de spesifikke kravene og ressursene som er involvert. 
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Jobbkrav blir i K-R modellen definert som fysiske, psykologiske, sosiale eller organisatoriske 

aspektene av jobben som krever vedvarende innsats og som derfor er assosiert med 

påfølgende fysiologiske og/eller psykologiske kostnader (Bakker & Demerouti, 2007). 

Eksempler på jobbkrav kan være høyt tidspress, stor arbeidsmengde eller konflikter på 

arbeidsplassen. Jobbressurser defineres på den andre siden som de fysiske, psykologiske, 

sosiale eller organisatoriske aspektene ved jobben som kan være funksjonelle i forhold til å 

oppnå arbeidsmål, reduserer jobbkrav og de assosierte fysiologiske og psykologiske 

kostnadene, og stimulerer til personlig vekst, læring og utvikling (Bakker & Demerouti, 

2007). Dette betyr at jobbressurser ikke bare er viktige for å håndtere krav og utfordringer, 

men at de i tillegg er nødvendige for å oppfylle andre mål og verdier. Dette er i tråd med de 

mer overordnede teoriene for menneskelig motivasjon, som antar at mennesker drives mot 

opprettholdelsen og tilegnelsen av ressurser. Eksempler på jobbressurser er rolleklarhet, støtte 

fra kolleger og jobbautonomi (Bakker & Demerouti, 2007).  

Jobbkrav og jobbressurser antas å fremme to underliggende psykologiske prosesser som enten 

vil kunne virke belastende eller motiverende på individet. Kroniske jobbkrav vil kunne føre til 

en helseforstyrrende prosess, der individets mentale og fysiske ressurser svekkes. Dette vil 

igjen kunne resultere i utmattelse og ulike helseproblemer. Den andre prosessen foreslått av 

K-R modellen, er motivasjonsfremmende av natur, ved at jobbressurser har en effekt på 

motivasjon som igjen er vist å påvirke jobbengasjement (Bakker & Demerouti, 2007). 

Sannsynligheten for å få dedikerte og engasjerte ansatte, som gjennomfører arbeidsoppgaver 

og oppnår sine arbeidsmål, vil dermed være størst i arbeidsmiljøer som tilbyr mange ressurser 

(Bakker & Demerouti, 2007).  

I tillegg til en hovedeffekt av jobbkrav og jobbressurser, foreslår K-R modellen at 

interaksjonen mellom de to også kan påvirke utviklingen av enten jobbelastning eller 

jobbmotivasjon. Mer spesifikt antas det at ulike jobbressurser kan dempe effekten av for høye 

krav på belastning. Denne antagelsen samsvarer med K-K-S modellen, men K-R modellen 

påstår i tillegg at flere ressurser kan fungere som en buffer for flere ulike krav. Forklaringen 

på hvorfor jobbressurser kan dempe effekten av ulike jobbkrav, vil være avhengig av den 

spesifikke ressurs. For eksempel vil jobbautonomi være avgjørende for de ansattes helse og 

følelse av velvære, ved at større handlingsfrihet er assosiert med flere muligheter til å 

håndtere stressende krav og situasjoner. I forhold til sosial støtte kan andre personer hjelpe 
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individet med vanskelige arbeidsoppgaver, i tillegg til å beskytte individet mot de negative 

konsekvensene av stressende opplevelser (Bakker & Demerouti, 2007). 

Jobbkrav og jobbressurser kan kombineres på fire ulike måter, som i likhet med K-K 

modellen, vil kunne gi fire mulige arbeidssituasjoner. Dersom både krav og ressurser er høye, 

antar modellen at de ansatte vil utvikle et normalt nivå av belastning og en høy grad av 

motivasjon. Motsatt antas det at dersom nivået av krav og ressurser begge er lave, vil også 

nivået av både motivasjon og belastning være lav. Følgelig vil høye krav og få ressurser 

resultere i høy belastning og lav motivasjon, mens få krav og mange ressurser vil resultere i 

liten belastning og høy motivasjon. Den siste antagelsen K-R modellen fremmer er at 

jobbressurser særlig påvirker ansattes motivasjon og jobbengasjement, når ansatte 

konfronteres med høye jobbkrav.   

Flere studier har støttet opp under K-R modellen, og antagelsen om at jobbkrav og 

jobbressurser er med på å fremme to ulike prosesser som både har en påvirkning på individets 

helse og viktige organisasjonsutfall. Nærmere bestemt viste studiene at ulike jobbkrav kan 

være en forløper til helseproblemer og sykefravær. På den andre siden viste ulike 

jobbressurser å ha en positiv innvirkning på de ansatte, ved å påvirke motivasjon, 

engasjement og følelse av forpliktelse til organisasjonen (Bakker & Demerouti, 2007). 

Analyser som benytter både selvrapporterte data og objektive mål på jobbkarakteristikker, gir 

også sterk og konsistent støtte for validiteten av modellen. Van Veldhoven, Taris, de Jonge, 

og Broersen (2005) brukte data fra 37 291 ansatte for å sammenligne K-K-S modellen med K-

R modellen. Resultatet av studien viste at K-R modellen kunne forklare mer av variansen og 

gi et bedre bilde av sammenhengen mellom ulike jobbkarakteristikker og ansattes helse og 

velvære.  

1.7 Et samlet teoretisk utgangspunkt  

Den foregående litteraturgjennomgangen har vist at både individuelle og psykososiale 

faktorer er assosiert med individets opplevelse av egen helse. I et forsøk på å oppsummere 

forskningen på fagfeltet, presenteres en samlet teoretisk modell (se Figur 1). Det er viktig å 

presisere at dette er en meget forenklet fortolkning av de mange faktorene som har vist seg å 

ha betydning for individets opplevelse av helse. Likevel vil den teoretiske modellen fungere 

som et rammeverk og et tentativt utgangspunkt for den foreliggende studien.   
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Figur 1: En skjematisk teoretisk fremstilling av sannsynlige sammenhenger mellom 

individuelle og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og individets opplevelse av egen helse.  

1.8 Avgrensning, problemstilling og oppsummering  

Studier har vist en sterk sammenheng mellom personlighet og individets persepsjon av egen 

helse (Goodwin & Engstrom, 2002). Imidlertid tyder forskning på at ulike personlighetstrekk 

er nokså vedvarende og stabile gjennom hele livet. I følge Goodwind og Engstrom (2002) er 

det derfor tvilsomt om eventuelle tiltak og intervensjoner rettet mot å endre og påvirke 

spesifikke personlighetsfaktorer, ville hatt en effekt på individets helseopplevelse. I en 

arbeidsrelatert sammenheng vil det i tillegg være vanskelig å gjøre noe med arbeidstakerens 

personlighet. I den forbindelse kan det også argumenteres for at det er arbeidet som skal 

tilrettelegges for å tilpasses individet og ikke omvendt (Larsman, 2006). Dette presiseres også 

av Nachreiner og Schulteus (2003) som hevder at «…it is the working conditions that have to 
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be tackled, not the individual and his or her perceptions, responses or coping strategies» 

(Nachreiner & Schulteus, ref. i Larsman, 2006. s. 3). For å kunne tilrettelegge for et godt 

arbeidsmiljø er det derfor nødvendig med mer kunnskap om sammenhengen mellom faktorer i 

arbeidsmiljøet og individers opplevelse av egen helse.   

Fysisk helsestatus, funksjonsevne, demografiske variabler og sosioøkonomisk status, er også 

faktorer som, med utgangspunkt i et arbeidsrelatert helse- og forebyggingsperspektiv, er 

vanskelig å gjøre noe med. I lys av dette vil det være interessant å fokusere på de psykososiale 

arbeidsfaktorene. Dette leder frem til følgende problemstilling for oppgaven:  

- Er det en sammenheng mellom de psykososiale faktorene i arbeidsmiljøet og 

individers opplevelse av egen helse?  

Med bakgrunn i den foregående litteraturgjennomgangen, ser det ut til at jobbkrav, 

jobbautonomi, sosial støtte, rollekonflikt og rolleklarhet, har en betydning for individers 

selvopplevde helse (Karasek & Theorell, 1990; Bakker & Demerouti, 2007). Dette er i tillegg 

faktorer som har vist seg å være assosiert med opplevelsen av motivasjon, mestring, 

jobbtilfredshet og jobbengasjement, som videre er assosiert med arbeidstakernes 

helseopplevelse (Pahkin et al., 2008; Bakker & Demerouti, 2007).   

I litteraturen har det også vært vanlig å skille mellom indre og ytre motivasjon. Førstnevnte 

refererer til atferd drevet av indre belønninger, som tilfredshet, glede og mening knyttet til de 

oppgavene individet utfører. Sistnevnte refererer til atferd drevet av ytre belønninger, som 

lønn eller gode tilbakemeldinger (Deci & Ryan, 2000). I følge Kuvaas og Dysvik (2012) er 

det først og fremst indre motivasjon som er knyttet til gode arbeidsprestasjoner, 

jobbengasjement og jobbtilfredshet. I den foreliggende studien vil derfor mål på indre, og 

ikke ytre, motivasjon inkluderes.  

Stress er i henhold til K-K-S modellen og K-R modellen en viktig medierende faktor i 

forholdet mellom de psykososiale arbeidsfaktorene og individers helse (Karasek & Theorell, 

1990; Bakker & Demerouti, 2007). Det vil derfor være verdifullt og inkludere subjektive mål 

på stress når relasjonen mellom det psykososiale arbeidsmiljøet og individets opplevelse av 

egen helse skal studeres (Larsman, 2006). 
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1.9 Hypoteser  

Med utgangspunkt i den foregående litteraturgjennomgangen vil følgende hypoteser 

undersøkes:  

H1 Jobbkrav: 
A)

 Høye jobbkrav er direkte assosiert med lav opplevd helse. 
B)

 Høye jobbkrav 

er indirekte assosiert med lav opplevd helse, mediert via høy grad av stress. 
C)

 Høye jobbkrav 

er indirekte assosiert med lav opplevd helse, mediert via lav grad av opplevd mestring, indre 

motivasjon, jobbtilfredshet og jobbengasjement.  

H2 Jobbautonomi: 
A)

 Høy grad av jobbautonomi er direkte assosiert med høy opplevd helse. 

B)
 Høy grad av jobbautonomi er indirekte assosiert med høy opplevd helse, mediert via lav 

grad av stress. 
C)

 Høy grad av jobbautonomi er indirekte assosiert med høy opplevd helse, 

mediert via høy grad av indre motivasjon, opplevd mestring, jobbtilfredshet og 

jobbengasjement.  

H3 Kollegial støtte: 
A)

 Høy grad av kollegial støtte er direkte assosiert med høy opplevd 

helse. 
B)

 Høy grad av kollegial støtte er indirekte assosiert med høy opplevd helse, mediert via 

lav grad av stress. 
C)

 Høy kollegial støtte er indirekte assosiert med høy opplevd helse, 

mediert via høy grad av indre motivasjon, opplevd mestring, jobbtilfredshet og 

jobbengasjement.  

H4 Rolleklarhet: 
A)

 Høy grad av rolleklarhet er direkte assosiert med høy opplevd helse. 
B)

 

Høy grad av rolleklarhet er indirekte assosiert med høy opplevd helse, mediert via lav grad av 

stress. 
C)

 Høy grad av rolleklarhet er indirekte assosiert med høy opplevd helse, mediert via 

høy grad av indre motivasjon, opplevd mestring, jobbtilfredshet og jobbengasjement.  

H5 Rollekonflikt: 
A)

 Høy grad av rollekonflikt er direkte assosiert med lav opplevd helse. 
B)

 

Høy grad av rollekonflikt er indirekte assosiert med lav opplevd helse, mediert via høy grad 

av stress. 
C)

 Høy grad av rollekonflikt er indirekte assosiert med lav opplevd helse, mediert 

via lav grad av indre motivasjon, opplevd mestring, jobbtilfredshet og jobbengasjement.  

H6 Mestring: 
A)

 Høy grad av opplevd mestring er direkte assosiert med høy opplevd helse. 
B)

 

Høy grad av opplevd mestring er indirekte assosiert med høy opplevd helse, mediert via høy 

grad av indre motivasjon, jobbengasjement og jobbtilfredshet.  



21 

 

H7 Indre motivasjon: Høy grad av indre motivasjon er indirekte assosiert med høy opplevd 

helse, mediert via høy grad av jobbengasjement og jobbtilfredshet.  

H8 Jobbengasjement: Høy grad av jobbengasjement er direkte assosiert med høy opplevd 

helse.  

H9 Jobbtilfredshet: Høy grad av jobbtilfredshet er direkte assosiert med høy opplevd helse.  

H10 Stress: Høy grad av stress er direkte assosiert med lav opplevd helse. 
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2 Metode 

2.1 Prosedyre og forskningsdesign  

Resultatene fra denne studien baserer seg på en tverrsnittsundersøkelse blant ansatte i 

Akershus fylkeskommune. Medarbeiderundersøkelsen ble designet av Akershus 

fylkeskommune og behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget, hvor både hovedverneombud og 

fagforeninger var representert. Undersøkelsen består av en rekke spørsmål knyttet til det 

fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. Ettersom målet med den foreliggende 

studien er å undersøke betydningen av de psykososiale faktorene i arbeidsmiljøet for 

individers helseopplevelse, ble deler av spørreskjemaet som ikke omhandler dette, ekskludert.  

Et eksternt firma, Conexus, hadde ansvaret for å gjennomføre og administrerte undersøkelsen. 

Datamaterialet ble samlet inn elektronisk over en to ukers periode, i mars 2014. Deltagernes 

anonymitet ble sikret ved at respondentnavnene ble tatt bort. Oppdragsgiver visste på den 

måten ikke hvem som hadde besvart undersøkelsen, og Conexus sto dermed også for 

eventuelle purringer. Deltagelsen var frivillig, men HR-seksjonen oppfordret alle lederne til å 

motivere de ansatte til å besvare undersøkelsen. I henhold til arbeidsmiljøloven og 

internkontrollforskriften (2005, § 3-1), stilles det strenge krav til virksomhetene om å 

kartlegge og gjennomføre tiltak innen det psykososiale arbeidsmiljøet. En 

medarbeiderundersøkelse kan på en god måte bidra til å kartlegge de psykososiale 

arbeidsforholdene.  

2.2 Utvalg  

Til sammen ble 4688 ansatte inviterte til å delta i undersøkelsen, og av dem var det 3581 som 

besvarte. Dette gir en samlet svarprosent på 76.4 %, som utgjør datagrunnlaget for den 

foreliggende studien. Av respondentene var 59.1 % kvinner og 39.3 % menn. Slik 

informasjon manglet for 1.6 % av deltagerne. I undersøkelsen ble alder etterspurt gjennom 

kategorier, der de fleste av deltagerne var mellom 45-49 år. 78.1 % av respondentene 

rapporterte at de hadde høyere utdannelse etter videregående. 66.8 % rapporterte at de 

arbeidet på skoler, der 58.6 % jobbet som lærere.  
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2.3 Måleinstrumenter 

I det følgende vil variabler som er relevante for denne studien, presenteres. 

2.3.1 Roller og ansvar 

Medarbeiderundersøkelsen inkluderer to mål på roller og ansvar, hentet fra QPS Nordic- 

ADW (Pahkin et al., 2008). Den første er rolleklarhet og den andre er rollekonflikt. De to 

indeksene består av tre ledd hver, der svaralternativene går fra 1 «Meget sjeldent eller aldri», 

til 5 «Meget ofte eller alltid». Eksempler på spørsmål som respondentene må besvare er: «Vet 

du hva som er ditt ansvarsområde?» og «Mottar du motstridene forespørsler fra to eller flere 

personer?».  

I denne studien ble reliabiliteten målt ved Cronbachs alpha (α). En gylden regel er at α skal 

ligge på rundt .70 eller over (Field, 2009). De to indeksene har tidligere vist en 

tilfredsstillende reliabilitet, med en α på mellom .76 og .78 for rolleklarhet, og mellom .75 og 

.71 for rollekonflikt (Pahkin et al., 2008). I denne studien ble α estimert til henholdsvis .83 

(rolleklarhet) og .76 (rollekonflikt).   

2.3.2 Jobbkrav 

Målet på jobbkrav ble også hentet fra QPS Nordic- ADW (Pahkin et al., 2008). Det er tre 

indekser som er ment å reflektere de underliggende dimensjonene ved jobbkrav: kvantitative 

krav, som går på mengde krav og tidspress, krav til beslutninger, som handler om hvorvidt 

ansatte må ta raske avgjørelser i komplekse situasjoner, og krav til læring, som går på krav til 

utdanning og læring. De tre indeksene består av tre ledd hver, som samlet summeres til et mål 

på jobbkrav. Eksempler på spørsmål som respondentene må besvare er: «Har du for mye å 

gjøre?», «Krever ditt arbeid kompliserte avgjørelser?» og «Er arbeidsoppgavene for 

vanskelige for deg?». Respondentene må vurdere spørsmålene på en fempunkts likertskala der 

alternativene går fra 1 «Meget sjeldent eller aldri» til 5 «Meget ofte eller alltid».  

Pahkin et al., (2008) fant en α på mellom .70 og .80 for kvantitative krav, mellom .65 og .73 

for krav til beslutninger og mellom .62 og .61 for krav til læring. I denne studien ble α for de 

ulike skalaene funnet å være .76 (krav til beslutninger), .70 (krav til beslutninger) og .60 (krav 
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til læring). Ettersom α er sensitiv til antall ledd (Field, 2009), og «krav til læring» kun består 

av tre ledd, ble en α=.60, likevel akseptert.  

2.3.3 Kollegial støtte  

Målet på kollegial støtte ble opprinnelig utviklet av Van der Doef og Maes (1999b) og har 

senere blitt oversatt til norsk av Kuvaas og Dysvik (2012). Målevariabelen består av til 

sammen fire ledd som summeres til en samlet indeks på kollegial støtte. Eksempler på 

spørsmål som respondentene må besvare er: «Mine kollegaer bryr seg om meg som person» 

og «Jeg møter stor forståelse hos mine kollegaer hvis jeg har problemer». Respondentene må 

svare på en fempunkts likertskala med alternativer som går fra «Helt uenig» til «Helt enig». 

Van der Doef og Maes (1999b) fant i sin studie en α=.88. I denne studien ble α estimert til 

.91.  

2.3.4 Jobbautonomi  

Målet på jobbautonomi kommer opprinnelig fra Morgeson og Humphrey (2006), og har i 

senere tid blitt oversatt til norsk av Kuvaas og Dysvik (2012). Jobbautonomi måles ved hjelp 

av de to spørsmålene: «Jobben tillater meg å ta egne beslutninger» og «Jeg har stor 

beslutningsfrihet i arbeidet mitt». Respondentene må vurdere utsagnene på en fempunkts 

likertskala, fra 1 «Helt uenig», til 5 «Helt enig». Morgeson og Humphrey (2006) fant en 

α=.91, og i denne studien ble α estimert til .90.  

2.3.5 Jobbtilfredshet  

Jobbtilfredshet handler om i hvilken grad personen er fornøyd med sin nåværende 

arbeidsplass, og det er i alt to spørsmål som er ment å dekke dette: «Alt i alt er jeg fornøyd 

med jobben min» og «Generelt liker jeg å jobbe her». Respondentene må vurdere 

spørsmålene på en fempunkts likertskala som varierer fra: «Helt uenig» til «Helt enig». 

Leddene summeres til en samlet indeks på jobbtilfredshet. Målet på jobbtilfredshet ble hentet 

fra Kuvaas og Dysvik (2012) og i denne studien ble α estimert til .74.  
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2.3.6 Engasjement, mestring og motivasjon  

Målet på mestring ble hentet fra QPS Nordic- ADW (Pahkin et al., 2008) og består av til 

sammen fire ledd. Respondentene må vurdere utsagnene på en skala fra 1-5, der ytterpunktene 

referer til helt uenig/enig. Eksempler på spørsmål er: «Jeg mestrer jobben min like godt som 

andre» og «Jeg har kapasitet til å klare de fleste situasjoner som jeg møter i jobben». Pahkin 

kolleger (2008) fant en α =.80, som er tilsvarende det som ble funnet i nåværende studie, α 

=.80.  

For å måle jobbengasjement ble Utrecht Work Engagement Scale (UWES) benyttet (Shaufeli 

et al., 2002). Måleinstrumentet består av tre delskalaer som måler henholdsvis: Vitalitet, 

entusiasme og evne til fordypelse. Eksempler på utsagn fra de tre dimensjonene er: «Jeg er 

full av energi i arbeidet mitt», «Jeg er entusiastisk i jobben min» og «Jeg er oppslukt av 

arbeidet mitt». For hvert av utsagnene må respondentene ta stilling til hvor ofte de føler det på 

den måten. Svaralternativene går fra 0 – 6: «Aldri i det siste året», «Noen ganger det siste 

året», «Månedlig», «Noen ganger i måneden», «Ukentlig», «Noen ganger i uken» og 

«Daglig». Høy skår indikerer stor grad av jobbengasjement. I denne studien ble α estimert til 

henholdsvis .89 (vitalitet), .86 (entusiasme) og .83 (fordypelse).   

Mål på indre motivasjon ble hentet fra Kuvaas og Dysvik (2012). Respondentene må her ta 

stilling til fire utsagn som summeres til en samlet indeks på indre motivasjon. Eksempler på et 

utsagn som respondentene må besvare er: «Jobben min er så interessant at den i seg selv er 

sterkt motiverende» og «Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nesten glemmer 

ting rundt meg». Svaralternativene går fra 1 «Helt uenig», til 5 «Helt enig». Kuvaas (2008) 

fant en α = .90. I denne studien ble α estimert til .80.   

2.3.7 Stress 

Målet på stress ble hentet fra QPS Nordic- ADW (Pahkin et al., 2008), og måles ved hjelp av 

ett enkelt ledd. Respondenten skal her svare på hvorvidt han eller hun kjenner seg spent, 

rastløs, nervøs eller engstelig, eller har vanskeligheter for å sove på grunn av problemer som 

opptar tankene. Responsskalaen går fra 1 til 5: «Ikke i det hele tatt», «Nokså lite», «Noe», 

«Nokså mye» og «Svært mye».  

Det kan stilles spørsmål ved om det er tilstrekkelig å inkludere bare ett enkelt ledd som mål 

på stress. En klar anbefaling blant forskerne er å inkludere sumskårer dersom dette er mulig. I 
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visse tilfeller kan det likevel være både praktisk og hensiktsmessig å benytte ett enkelt ledd, 

da det kan være enklere for respondentene både å forstå og besvare spørsmålet. Stress målt 

ved et enkelt ledd har også vist seg å være et valid mål, som i tillegg kan benyttes for å si noe 

om individers velvære (Elo, Leppänen, & Jahkola, 2003). Det er dermed grunn til å anta at 

enkeltleddet på stress også kan benyttes for å predikere individers selvopplevde helse.  

2.3.8 Selvopplevd helse 

Målet på opplevd helse ble hentet fra Fostervold og Watten (2016). Helsespørsmålene er mål 

på personens oppfatning av helsetilstanden i øyeblikket og til vanlig. Her inkluderer 

spørreskjemaet to spørsmål: «Hvordan vurderer du din egen helsetilstand til vanlig?» og 

«Hvordan opplever du din egen helsetilstand nå?». Respondentene må svare på en skala fra 1-

5, med ankerpunktene: «Dårlig», «Ikke så bra», «Moderat», «Bra» og «Svært bra». 

Spørsmålene summeres til en samlet indeks på selvopplevd helse. Fostervold og Watten 

(2016) fant en α = .86. I denne studien ble α estimert til .84.  

2.4 Statistiske metoder  

I den foreliggende studien ble dataprogrammet SPSS versjon 22.0, benyttet for å kunne 

gjennomføre deskriptive analyser, reliabilitetsanalyser og korrelasjonsanalyser. For å 

gjennomføre hovedanalysen, en strukturell modelleringsanalyse (SEM), ble dataprogrammet 

AMOS versjon 22, benyttet.  

Før SEM-analysene ble datasettet undersøkt for missing, (manglende besvarelser), som kan 

føre til skjevheter i resultatene (Field, 2009). Dersom missing er systematisk, betyr det at 

missing erstatning kan endre forholdene i datamaterialet. For å sikre at det ikke var 

systematikk i de manglende besvarelsene, ble det derfor gjennomført en missing-analyse. En 

signifikant Little’s MCAR test, χ
2
 (3736.008) = 3488, p =.002, indikerte at missingen ikke var 

tilfeldig fordelt. Ved store utvalg, som i dette tilfellet med mer enn 3000 deltagere, er dette 

imidlertid svært vanlig (Field, 2009). For likevel å være på den sikre siden, ble alle deltagere 

med observert manglende svar på 20 % eller mer av spørsmålene, slettet. I datasettet var det 

228 av i alt 3581 besvarelser. Deretter ble data estimert og imputert ved hjelp av Expectation 

Maximization algorithm (EM). I følge Enders (2001) er dette med på å øke den statistiske 

styrken i analysene.  
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2.4.1 Strukturell modelleringsanalyse  

SEM er en mye anvendt metode for å beskrive antatte, kausale sammenhenger mellom 

latente, ikke målbare, variabler. Slike variabler må derfor operasjonaliseres gjennom direkte 

observerbare ledd (Blunch, 2008). På bakgrunn av allerede etablert teori utformes så en 

modell over de hypotetiske sammenhengene mellom de latente- og tilhørende observerte-

variablene. En fordel med SEM er at en slik analyseform tillater at man undersøker flere 

prediktor- og kriterievariabler samtidig (Hoe, 2008). Hovedmålet er å finne frem til en modell 

som gir teoretisk mening, er parsemonisk og stemmer overens med empirisk data (Blunch, 

2008).  

Det finnes en rekke mål på «goodness of fit», altså hvor godt den predikerte modellen passer 

til data. En klar anbefaling blant forskere er å evaluere modellen ved å observere mer enn ett 

av disse målene. Noen av de mest brukte målene, og som også vil bli rapportert i denne 

studien, er Chi-square (χ
2
), Comparativ Fit Index (CFI), Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) og Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) (Hoe, 

2008; Hu & Bentler, 1999).  

Chi-square (χ
2
) er en av de vanligste evalueringsmetodene. En lav, ikke signifikant χ

2
-verdi, 

indikerer en god tilpasning, der det er små forskjeller mellom observerte og predikerte data. 

En begrensning ved denne testen er imidlertid at χ
2 

er svært sensitiv for store utvalg med mer 

enn 200 deltagere/observasjoner (Hoe, 2008). Benytter man CFI, vil en verdi på 1 indikere 

perfekt tilpasning, mens en verdi på .90 eller høyere vurderes som akseptabel. Noe annerledes 

er tolkningen av RMSEA verdiene. En tommelfingerregel her er at verdier på .05 eller lavere 

indikerer meget god tilpasning, verdier mellom .05 og .08 vurderes som akseptable, mens 

verdier på .08 eller over indikerer dårlig tilpasning. I tillegg er det vanlig å rapportere et 90 % 

konfidensintervall som RMSEA verdien kan variere innenfor. Den nedre verdien i intervallet 

bør ikke være større enn .05 og den høyeste verdien bør ikke overskride .08, dersom 

tilpasningen skal vurderes som akseptabel (Schermelleh-Engel, Moosbrugger, & Müller, 

2003). Ved bruk av SRMR, vil en verdi på .08 eller lavere indikere god tilpasning til data (Hu 

& Bentler, 1999).  
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3 Resultater 

3.1 Deskriptive analyser  

Deskriptiv statistikk ble gjennomført for å kunne gi en generell beskrivelse av utvalget. Det 

var først og fremst interessant å undersøke hvordan de ansatte opplevde sin egen helse, og om 

det i undersøkelsen var en normalfordeling av sumskårene på denne variabelen. Av Figur 2, 

fremgår det at hovedvekten av skårene befinner seg til høyre for helse-skalaens midtpunkt, 

med en gjennomsnittskåre på 4.22. Dette betyr at de fleste arbeidstakerne vurderer helsen sin 

som «bra» til «svært bra». For å undersøke eventuelle avvik fra en normalfordeling, benyttes 

skjevhet som mål på symmetri i distribusjonen, og kurtose som mål på hvor distribusjonen 

topper seg. I en perfekt normalfordeling vil målet på skjevhet og kurtose ligge på 0 (Field, 

2009). I denne studien var verdiene på henholdsvis -.94 (skjevhet) og .96 (kurtose) for helse-

variabelen. Ved store utvalg vil likevel verdier opp mot +/- 1 ansees som akseptable (Field, 

2009).   

 

Figur 2: Fordelingen av sumskårene for opplevd helse. N= 3561, gjennomsnitt = 4.22 og 

standardavvik = .77.   

Det ble også undersøkt om de andre variablene i studien hadde normalfordelte skårer. Det 

viste seg å være mindre avvik fra normalfordelingen på de fleste av variablene. Ved å studere 
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fordelingen av sumskårene på variablene, ser man at de fleste arbeidstakerne rapporterte høy 

grad av jobbautonomi, kollegial støtte, rolleklarhet, indre motivasjon, mestring, 

jobbengasjement og jobbtilfredshet. Resultatet var imidlertid ikke så overraskende, ettersom 

de fleste nok hadde sluttet i jobben sin eller blitt sykemeldt dersom de over tid opplevde 

helsen sin som mindre god, ikke var tilfredse med jobben, opplevde høy grad av stress, osv. I 

følge Field (2009) gir store utvalg (N>=200) også opphav til små standard feil, noe som betyr 

at selv små avvik fra normalfordelingen gir signifikante skjevhet- og kurtose verdier. 

Sumskårene for rollekonflikt, stress og jobbkrav var derimot mer sentrert rundt måleskalaenes 

midtpunkt, og verdiene for skjevhet og kurtose var nærmere 0 for disse variablene. 

3.2 Korrelasjonsanalyser 

Etter de deskriptive analysene, ble det gjennomført en korrelasjonsanalyse for å undersøke 

samvariasjonen mellom variablene inkludert i studien. Dette ble undersøkt ved bruk av 

Pearsons produkt-moment korrelasjons koeffisient (r) (Field, 2009). En oversikt over 

resultatene er presentert i Tabell 1. Tabellen viser at det er signifikante sammenhenger 

mellom kriterievariabelen, opplevd helse, og prediktorvariablene, rolleklarhet (r =.17), 

rollekonflikt (r =-.20), stress (r =-.34), jobbkrav (r =-.07), mestring (r =.29), jobbengasjement 

(r =.31), indre motivasjon (r =.20), kollegial støtte (r =.19), jobbautonomi (r =.23) og 

jobbtilfredshet (r =.28). Det ble imidlertid ikke funnet signifikante sammenhenger mellom 

opplevd helse, kjønn (r =.02) og alder (r =.03). Disse variablene ble derfor ikke inkludert i de 

videre analysene.  

Videre ble datamaterialet undersøkt for eventuell multikollinearitet som eksisterer dersom det 

er sterke korrelasjoner mellom to eller flere av prediktorvariablene. Høye korrelasjoner gjør 

det vanskelig å måle det individuelle bidraget til en prediktor. I følge Field (2009) er det 

grunn til å mistenke multikollinearitet dersom to eller flere av variablene har en korrelasjon på 

.90 eller over. Ettersom ingen av korrelasjonene overskrider det kritiske nivået, er det ikke 

grunn til å mistenke dette.  
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 Tabell 1: Korrelasjonsmatrise over alle Variablene i 

Studien  
 

         

 

M SD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  1. Opplevd helse  4.22 .77 1 

             2. Rolleklarhet 4.44 .66 .17** 1 

            3. Rollekonflikt 2.33 .84 -.20** -.42** 1 

           4. Stress 2.65 1.06 -.34** -.23** .39** 1 

          5. Jobbkrav 3.17 .69 -.07** -.12** .36** .44** 1 

         6. Mestring 4.55 .56 .29** .27** -.26** -.37** -.26** 1 

        7. Jobbengasjement 4.81 3.56 .31** .31** -.27** -.23** -.03 .42** 1 

       8. Indre motivasjon  4.03 .71 .20** .25** -.24** -.13** .04* .32** .70** 1 

      9. Kollegial støtte  4.17 .80 .19** .25** -.24** -.15** -.02 .19** .29** .27** 1 

   10. Jobbautonomi 4.18 .85 .23** .30** -.37** -.24** -.01 .23** .36** .36** .34** 1 

  11. Jobbtilfredshet 4.46 .70 .28** .40** -.43** -.33** -.15** .35** .58** .50** .40** .46** 1 

 12. Kjønn
1
   -.02 .04** -.04* .03 .04* -.02 .05** .05** .06** -.02 .06** 1 

13. Alder   -.03 .10** -.05** -.08** -.11** .12** .08** .03* -.04* -.05** .06** -.02 

1
Mann = 0, Kvinne = 1  

             * Korrelasjon er signifikant på 0.05 nivå. 

           ** Korrelasjon er signifikant på 0.01 nivå.  
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3.3 Strukturell modelleringsanalyse 

Alle variablene med en signifikant korrelasjon til kriterievariabelen, opplevd helse, ble 

inkludert i SEM-analysene. Den hypotetiske modellen ble satt opp i tråd med tidligere teori 

og forskning, som vist i Figur 1. Kollegial støtte, rolleklarhet, rollekonflikt, jobbautonomi og 

jobbkrav ble satt opp som eksogene prediktorvariabler. Det vil si at de ikke mottar påvirkning 

fra de andre variablene i modellen. Videre ble mestring, indre motivasjon, jobbengasjement 

og jobbtilfredshet satt opp som endogene prediktorvariabler og opplevd helse som endogen 

kriterievariabel. Antagelsen er at de i ulik grad mottar påvirkning fra de andre variablene i 

modellen. I tillegg ble de to variablene jobbkrav og jobbengasjement modellert som 

annenordens latente variabler.  

Etter å ha kjørt første analyse av utgangsmodellen, viste feiltermen til entusiasme, en av de tre 

underskalaene til jobbengasjement, og ha negativ varians. Dette skal i utgangspunktet ikke 

være mulig og omtales som en Heywood-case. Det er hovedsakelig to årsaker til dette. Det 

kan enten skyldes feil ved selve målemodellen eller oppstå som følge av misspesifikasjoner 

av strukturmodellen. For å identifisere årsaken ble det foretatt en konfirmerende faktoranalyse 

(CFA) av målemodellen til jobbengasjement, UWES. Da tilsvarende feil dukket opp, tydet 

dette på at det var måleproblemer knyttet til UWES-skalaen som var grunnen til den 

observerte Heywood-casen. I slike tilfeller er det vanlig å endre på målemodellen. Ettersom 

UWES-skalaen er et mye brukt mål på jobbengasjement, ble det likevel tatt en beslutning om 

å beholde skalaen slik den er. På den måten kan funnene fra nåværende studie sammenlignes 

med mye av den tidligere forskningen på området. I tråd med anbefalinger fra Dillon, Mulani 

og Kumar (1987) ble feiltermen til entusiasme dermed satt til 0. 

Det ble deretter gjennomført nye analyser. Resultatene viste at modellen hadde en 

middelmådig tilpasning med en signifikant Chi-Square (χ
2
(824) =12683.62, p <.001), 

RMSEA=.066, 90 % CI [.065, .067], CFI =.86 og SRMR= .13. Videre kunne 18 % av 

variansen i de ansattes helseopplevelse forklares ved hjelp av variablene i modellen. For å 

bedre modellens tilpasning ble det dermed foretatt en rekke justeringer. Ettersom flere 

konkurrerende modeller kan ha nokså lik tilpasning («fit»), ble det for hver endring i 

modellen, gjennomført en Delta avviks kjikvadrats-test (Δχ
2
). En slik test sier noe om 

hvorvidt den nye modellen passer signifikant bedre eller dårligere sammenlignet med den 

foregående (Werner & Schermelleh-Engel, 2010).  
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SEM-analysene viste i tillegg at mange av de antatte assosiasjonene ikke var signifikante. 

Ettersom selv svake effekter har en tendens til å bli signifikante ved store utvalg (Field, 

2009), ble alle stier med estimater under .10, satt til 0. Det er imidlertid en diskusjon om hvor 

høye estimatene skal være før man kan anse dem som betydningsfulle. I følge Chin (1998) 

burde de standardiserte stiene mellom variablene være på minimum .20 og ideelt sett på over 

.30, for at de skal bli ansett som meningsfulle å diskutere. I denne studien ble det likevel valgt 

å sette en grense på .10, da det er svært vanlig med lave beta koeffisienter i psykologi- og 

samfunnsforskningen.   

En viktig forutsetning i SEM er at endringene først og fremst skal være substansielt 

meningsfulle, i tillegg til å gi statistisk god tilpasning. Ettersom det var problemer med 

jobbengasjement-skalaen, var det nødvendig å kryss-korrelere noen av feiltermene. For 

ytterligere å bedre modellens tilpasning, ble det i tillegg lagt til korrelasjoner mellom de 

eksogene prediktorvariablene i modellen. Tar man utgangspunkt i K-R modellen til Bakker og 

Demerouti (2007) deles disse variablene grovt sett inn i enten jobbressurser eller jobbkrav. 

Ettersom dette ikke har blitt gjort i modellen, kan det være noe av forklaringen på de 

observerte korrelasjonene mellom variablene i studien.  

Den endelige modellen er presentert i Figur 3. De latente variablene er markert som sirkler, 

med tilhørende observerte variabler markert som rektangler. I tillegg er det knyttet en feilterm 

til hver av variablene som har piler rettet mot seg. Feiltermene representerer den delen av 

variansen som ikke kan forklares av faktorene. Stiene mellom de latente variablene er 

standardiserte estimater og gir samme informasjon som beta koeffisientene (β) i 

regresjonsanalyser.  
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Figur 3: SEM- modell over sammenhengene mellom psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og 

opplevd helse. Chi-Square (χ
2
(745) =7333.80, p >.001), RMSEA=.051, 90 % CI [.050, .052], 

CFI =.91 og SRMR = .07. Av hensyn til lesbarhet er alle stier med estimater under .10 satt til 

0 og ikke vist i figuren.  

SEM-analysene viste at modellen nå kunne forklare 23 % av variansen i opplevd helse. De 

ulike fit-målene indikerte at modellen hadde en god tilpasning til observert data, med unntak 

av Chi-Square testen. Ettersom χ
2
 som nevnt er sensitiv til utvalgsstørrelsen, ble modellen 

likevel akseptert. Etter å ha kontrollert for alle variablene i studien, var jobbtilfredshet ikke 

lenger signifikant assosiert med respondentenes helseopplevelse. Jobbtilfredshet, og de 

tilhørende sammenhengene, ble dermed satt til 0 og ikke vist i figuren. De andre variablene i 

modellen var enten direkte eller indirekte assosiert med kriterievariabelen, og dermed 

betydningsfulle i forståelsen av individers opplevelse av egen helse. Jobbkrav (β =.28), 

rollekonflikt (β = -.12), stress (β = -.35), mestring (β =.22) og jobbengasjement (β =.17) var 

de eneste variablene med en direkte assosiasjon til opplevd helse. Jobbkrav (β= -.62), 

jobbautonomi, (β =.24), rollekonflikt (β =.22), rolleklarhet (β =.20) og kollegial støtte (β 
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=.10), var alle assosiert med mestring, som igjen var signifikant assosiert med indre 

motivasjon (β =.30) og jobbengasjement (β =.23). Kollegial støtte (β =.15) og jobbautonomi 

(β =.27) hadde en direkte assosiasjon til indre motivasjon, som igjen var signifikant assosiert 

med jobbengasjement (β =.65). Jobbkrav (β =.68) og jobbautonomi (β = -.21) var de eneste 

variablene med en direkte assosiasjon til stress.  

En oversikt over β- verdier for de indirekte stiene i Figur 3, er gitt i Tabell 2.  

Tabell 2: Oversikt over Indirekte Effekter   

 

Indirekte stier  β 

J.K-M-O.H -.136 

J.K-M-I.M-J-O.H -.021 

J.K-M-J-O.H -.024 

J.K-S-O.H -.238 

J.A-M-O.H .053 

J.A-M-I.M-J-O.H .008 

J.A-M-J-O.H .009 

J.A-I.M-J-O.H .030 

J.A-S-O.H .074 

K.S-M-O.H .022 

K.S-M-I.M.-J-O.H  .003 

K.S-M-J-O.H  .004 

K.S-I.M-J-O.H .017 

R-M-O.H  .044 

R-M-I.M-J-O.H .007 

R-M-J-O.H  .008 

R.K-M-O.H .048 

R.K-M-I.M-J-O.H  .007 

R.K-M-J-O.H  .009 

M-I.M-J-O.H .033 

M-J-O.H  .039 

I.M-J-O.H .111 
Note

1
. J.K=Jobbkrav, J.A=Jobbautonomi, K.S=Kollegial støtte, R=Rolleklarhet,  

R.K=Rollekonflikt, M=Mestring, I.M=Indre motivasjon, J=Jobbengasjement, S=Stress, O.H=Opplevd helse 

Note
2
. P verdier er ikke oppgitt da samtlige av de indirekte effektene var signifikante med p<.001 

 

I det følgende presenteres oppsummering av resultatene, tolkning av funnene og metodiske 

betraktninger. 
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4 Diskusjon 

Problemstillingen for denne studien var å undersøke om det er en sammenheng mellom de 

psykososiale faktorene i arbeidsmiljøet og individers opplevelse av egen helse. I denne delen 

av oppgaven vil problemstillingen diskuteres ved at resultatene oppsummeres med 

utgangspunkt i hypotesene, for deretter å tolkes i lys av tidligere teori og forskning.  

4.1 Oppsummering av hovedfunn 

Resultatet av SEM-analysene viste at de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene, målt i denne 

studien, kunne forklare 23 % av variansen i arbeidstakernes opplevelse av egen helse.  

Jobbkrav, rollekonflikt, stress, mestring og jobbengasjement, var alle direkte assosiert med 

arbeidstakernes helseopplevelse. Resultatene samsvarte med tidligere teori og forskning, og 

studien ga dermed støtte til hypotese H5
 A)

 Rollekonflikt, H6
A) 

Mestring, H8 

Jobbengasjement og H10 Stress. Ettersom høye jobbkrav var assosiert med høy, og ikke lav, 

opplevd helse, fikk hypotese H1
A)

 Jobbkrav, bare delvis støtte. Jobbautonomi, kollegial 

støtte, rolleklarhet og jobbtilfredshet, hadde imidlertid ingen direkte sammenheng med 

respondentenes selvopplevde helse, og resultatene ga dermed ikke støtte til hypotesene H2
 A) 

Jobbautonomi, H3
A) 

Kollegial støtte, H4
A) 

Rolleklarhet og H9 Jobbtilfredshet.  

Som forventet, på bakgrunn av den foregående litteraturgjennomgangen, hadde jobbautonomi, 

kollegial støtte, rolleklarhet og rollekonflikt, en indirekte betydning for arbeidstakerens 

opplevelse av egen helse, via en eller flere av variablene mestring, indre motivasjon og 

jobbengasjement. Hypotesene H1
C) 

Jobbkrav, H2
C)

 Jobbautonomi, H3
C)

 Kollegial støtte, 

H4
C)

 Rolleklarhet, H5
C)

 Rollekonflikt, H6
B)

 Mestring og H7 Indre motivasjon, fikk 

likevel bare delvis støtte, ettersom jobbtilfredshet ikke var signifikant assosiert med helse-

variabelen, etter å ha kontrollert for de andre variablene i studien.  

Videre viste SEM-analysene at jobbkrav og jobbautonomi var indirekte assosiert med 

arbeidstakernes helseopplevelse, mediert via stress. Følgelig ga resultatene fra studien støtte 

til hypotese H1
B) 

Jobbkrav og H2
B)

 Jobbautonomi. Funnene ga imidlertid ikke støtte til 

hypotesene H3
B)

 Kollegial støtte, H4
B)

 Rolleklarhet og H5
B) 

Rollekonflikt, ettersom verken 

kollegial støtte, rolleklarhet eller rollekonflikt hadde en assosiasjon med opplevd helse, 

mediert via stress.  
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4.2 Tolkning og diskusjon av hovedfunn  

4.2.1 Betydningen av jobbkrav, jobbautonomi, kollegial støtte, rolleklarhet, 

rollekonflikt og stress 

Denne studien viser at det først og fremst er stress og jobbkrav som, i en arbeidsrelatert 

sammenheng, har størst betydning for individers opplevelse av egen helse. Funnene indikerer 

at høye jobbkrav i seg selv ikke nødvendigvis er noe negativt, men at kravene faktisk kan 

virke positivt inn på arbeidstakernes helseopplevelse. Dersom kravene imidlertid blir 

oppfattet som stressende og at individet ikke opplever å mestre dem, vil dette kunne virke 

negativt inn på individet og resultere i en dårlig helseopplevelse.   

Funnene fra nåværende studie samsvarer med tidligere teori og forskning, som har vist at 

høye jobbkrav både kan ha en direkte og indirekte påvirkning på selvopplevde helse, og at 

høyt stress er en viktig medierende faktor (Schrijvers et al., 1998; Karasek & Theorell, 1990, 

Bakker & Demerouti, 2007). Det er likevel noe overraskende at jobbkrav i denne studien har 

en direkte, positiv assosiasjon med deltagernes helseopplevelse. Dette funnet kan være med 

på å nyansere tidligere oppfatning.  

I faglitteraturen har det vært mye diskusjon rundt K-K-S modellen, og hvorvidt jobbkontroll 

og sosial støtte kan fungere som en «buffer» mellom høye jobbkrav og påfølgende 

helseeffekter, eller om høye jobbkrav uansett vil virke negativt inn på individet. Den 

førstnevnte teorien omtales som bufferhypotesen, mens sistnevnte teori ofte omtales som 

belastningshypotesen. Som nevnt, har K-K-S modellen blitt kritisert av Bakker og Demerouti 

(2007) for å være for snever og ikke inkludere andre faktorer som har vist å være 

betydningsfulle i forståelsen av individers helse. Basert på denne kritikken fremmet K-R- 

modellen antagelsen om at også flere ulike ressurser kan være med på å redusere mulige 

negative helsemessige konsekvenser av for høye jobbkrav. Både K-K-S modellen og K-R- 

modellen samsvarer med antagelsen om at kvaliteten på det psykososiale arbeidsmiljøet 

avgjøres av hvordan de ansatte opplever forholdet mellom krav og kontroll/ressurser (Karasek 

& Theorell, 1990; Bakker & Demerouti, 2007).  

Resultatene fra de deskriptive analysene viser at deltagerne i denne studien rapporterer at de 

opplever høy grad av jobbautonomi, kollegial støtte, rolleklarhet, indre motivasjon, mestring 

og jobbengasjement. I lys av tidligere teori og forskning er det nærliggende å tenke at dersom 

de ansatte opplever at de blir stilt krav til, men hvis de samtidig opplever å ha mange ressurser 
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tilgjengelige for å kunne håndtere kravene, så vil kravene ikke nødvendigvis oppfattes som 

negative av individet. I stedet vil dette kunne være med på å fremme og stimulere personlig 

vekst, læring og utvikling. Denne prosessen omtalte Bakker og Demerouti (2007) som 

motivasjonsfremmende, ved at ulike jobbressurser kan ha en påvirkning på arbeidstakernes 

motivasjon og jobbengasjement. Følgelig vil dette kunne føre til at individet vurderer sin 

helse som positiv i møte med håndterbare krav. Flere studier har i tillegg vist at engasjerte 

arbeidstakere er med på å utvikle sine egne ressurser, ved for eksempel å forme gode 

relasjoner på jobb. Engasjementet danner dermed en positiv spiral, der de ansatte også står 

bedre rustet til å håndtere krav og utfordringer knyttet til jobben sin (Bakker & Demerouti, 

2007; Bakker et al., 2008).  

I lys av det ovenstående er det grunn til å tenke at opplevelsen av de samme kravene kunne 

vært annerledes, og at assosiasjonen mellom jobbkrav og opplevd helse hadde vært negativ, 

dersom deltagerne hadde rapportert at de opplevde lav grad av kontroll, liten støtte fra 

kolleger, uklare arbeidsoppgaver, lav mestringsfølelse, liten motivasjon og lite engasjement. 

Noe overraskende viser modellen at jobbkrav og jobbautonomi er de eneste variablene med 

en signifikant assosiasjon til stress. Det betyr at stress oppstår som en konsekvens av høye 

arbeidskrav, men at autonomi, eller muligheten til å bestemme over viktige aspekter ved 

jobben, kan være med på å redusere noe av den negative effekten stress har på arbeidstakernes 

selvopplevde helse. Så langt samsvarer dette med litteraturen på området. Funnene skiller seg 

likevel noe fra tidligere teori og forskning, som hevder at sosial støtte, rollekonflikt og 

rolleklarhet også har en betydning for de ansattes opplevelse av stress og helse (Karasek & 

Theorell, 1990; Bakker & Demerouti, 2007). Særlig er det interessant at kollegial støtte ikke 

har en beskyttende effekt, ettersom et stort omfang studier har vist slike sammenhenger 

tidligere. På den annen side har forskningen på området vist motstridene resultater, og flere 

undersøkelser har, i likhet med denne studien, ikke funnet støtte for den dominerende 

antagelsen (Ganster, Fusilier & Mayes, 1986; Beehr, Farmer, Glazar, Gudanowski & Nair, 

2003).  

Van Yperen og Hagedoorn (2003) undersøkte betydningen av jobbkrav, kontroll og sosial 

støtte i forhold til utmattelse (fatigue) hos sykepleiere. De fant at relasjonen mellom krav og 

utmattelse var sterkere når opplevelsen av kontroll var lav. Sosial støtte hadde imidlertid 

ingen dempende effekt på utmattelse, men hadde derimot en positiv sammenheng med 

sykepleiernes opplevelse av indre motivasjon. Resultatene kan sees i sammenheng med 
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funnene fra nåværende studie, som viser at kollegial støtte ikke demper opplevelsen av stress, 

men har en positiv påvirkning på de ansattes opplevelse av egen helse, gjennom å øke 

mestring, indre motivasjon og jobbengasjement.  

Forskningen på sosial støtte har også vært preget av uenigheter i definisjonen av begrepet. 

Enkelte forskere har betraktet sosial støtte som en kombinasjon av både emosjonell og 

instrumentell støtte, mens andre igjen har definert begrepet kun ut i fra sympati og emosjonell 

omsorg (Haly, 2009). Ved nærmere gjennomgang av medarbeiderundersøkelsen knyttet til 

denne studien, ser det ut til at spørsmålene i stor grad gjenspeiler en form for emosjonell, 

snarere enn instrumentell støtte. Kanskje er det ikke først og fremst forståelse og et klapp på 

skulderen som hjelper dersom de ansatte opplever å bli stresset av konkrete arbeidsoppgaver. 

Denne type støtte treffer dermed ikke individets behov. Denne antagelsen støttes også av Van 

Yperen & Hagedoorn (2003) som hevder at det først og fremst er instrumentell støtte som er 

med på å forebygge og redusere de negative effektene av stress. Videre har forskningen også 

funnet en forskjell i støtte gitt fra kolleger og overordnede (Van Veldhoven, et al., 2005). I 

modellen til Karasek og Theorell (1990) representerer sosial støtte-dimensjonen: «…det totale 

nivået av behjelpelig sosial interaksjon tilgjengelig på arbeidsplassen fra både kollegaer og 

overordnede» (s.60). På bakgrunn av det ovenstående er det grunn til å tenke at assosiasjonen 

mellom kollegial støtte og stress kunne ha sett annerledes ut dersom studien hadde inkludert 

spørsmål om både emosjonell og instrumentell støtte, samt støtte fra både kolleger og 

overordnede.  

Selv om støtte fra kolleger og rolleklarhet ikke har en beskyttende effekt på opplevelsen av 

stress i denne studien, har variablene likevel en betydning for de ansattes helseopplevelse 

gjennom å øke opplevelsen av mestring, indre motivasjon og jobbengasjement. Som forventet 

på bakgrunn av tidligere teori og forskning, viser SEM-modellen at høy grad av rollekonflikt 

er assosiert med en dårlig helseopplevelse hos de ansatte. Mindre intuitivt er det at ansatte 

som opplever høy grad av rollekonflikt også har en høy mestringsfølelse. Dette kan forklares 

ved at de fleste deltagerne i studien rapporterer at de jobber som lærere, noe som innebærer at 

de gjerne må fylle flere ulike roller i løpet av en arbeidsdag. En lærer skal blant annet sikre 

elevenes faglige utvikling gjennom pedagogisk undervisning, være en voksen rollemodell og 

delta i kollegialt samarbeid. Dersom arbeidstakerne opplever å håndtere godt de ulike rollene 

knyttet til arbeidet, så er det rimelig å anta at høy grad av rollekonflikt ikke nødvendigvis 

trenger å være noe negativt, men at det tvert om kan bidra til å øke en opplevelse av mestring. 

Da funnene kan tyde på at deltagerne er vant til å håndtere komplekse arbeidsdager, kan dette 
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også være noe av forklaringen på hvorfor rolleklarhet ikke har en beskyttende effekt på stress 

i denne sammenhengen. Funnene fra studien kan dermed være med på å nyansere tidligere 

oppfatning om at rollekonflikt alltid virker negativt inn på individet.  

4.2.2 Betydningen av mestring, motivasjon, jobbengasjement og 

jobbtilfredshet  

Tidligere forskning har vist at jobbtilfredshet er viktig for de ansattes opplevelse av egen 

helse (Faragher, Cass, & Cooper, 2005; Molarius et al., 2006). Denne antagelsen blir det 

imidlertid ikke funnet støtte for i denne studien, etter å ha kontrollert for de andre variablene. 

En mulig forklaring på dette kan være at jobbtilfredshet dekkes av mange av de samme 

påstandene som benyttes for å måle jobbengasjement og indre motivasjon. Følgelig kan det 

resultere i at det unike forklaringsbidraget fra jobbtilfredshet blir svært lavt, som observert i 

denne studien. Når korrelasjonsmatrisen i tillegg viser høye korrelasjoner mellom 

jobbengasjement, indre motivasjon og jobbtilfredshet, gir dette god mening.  

I forlengelsen av dette har tidligere studier funnet en overlapp mellom fenomenene 

jobbtilfredshet og arbeidsavhengighet/arbeidsnarkomani (Christensen, 2011). Det er 

nærliggende å tenke at noe av denne overlappen også gjelder for jobbengasjement. Personer 

som omtales som arbeidsnarkomane er grunnleggende hardtarbeidende og tenker konstant på 

jobben sin, i tillegg til at de har vanskeligheter med å rive seg løs fra arbeidet. Engasjerte 

medarbeidere er, i likhet med de arbeidsnarkomane, også hardtarbeidende, svært involverte i 

jobben sin og til tider også oppslukt av arbeidet (Christensen, 2011). På den annen side 

argumenterer Bakker og kolleger (2008) for at ansatte med et høyt engasjement ikke har den 

samme tvangsmessige driften i forhold til arbeidet. Dette er dermed to kvalitativt forskjellige 

fenomener, der den engasjerte styres av glede, mens den avhengige drives av plikt (Bakker et 

al., 2008).  

Resultater fra både denne og tidligere studier viser at jobbengasjement er assosiert med en 

rekke positive utfall, som blant annet en god helseopplevelse hos de ansatte og bedre 

arbeidsprestasjoner (Bakker et al., 2008; Demerouti et al., 2001). I tråd med funnene vil det 

dermed være ønskelig å fremme jobbengasjement både av individuelle og organisatoriske 

hensyn. På den annen side vil et relevant spørsmål i denne sammenhengen være om et høyt 

engasjement over tid også vil kunne ha en potensiell negativ side. Engasjerte medarbeidere 

har ofte mer energi og påtar seg gjerne flere arbeidsoppgaver, nettopp fordi de trives med det. 
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Likevel kan en tenke seg at høye arbeidskrav og en stor arbeidsmengde over tid, også vil 

kunne tappe de ansatte for energi, som igjen vil kunne lede til utbrenthet. I den sammenheng 

vil det være interessant å undersøke forholdet mellom behovet for restitusjon og engasjement. 

Videre studier kan derfor dra nytte av å undersøke langtidseffektene av jobbengasjement på 

individers helse, der det så langt ser ut til og være manglende forskning på området (Bakker et 

al., 2008; Christensen, 2011).  

I den forbindelse har forskning funnet at sterk indre motivasjon også kan utgjøre en 

risikofaktor ved å utsette individet for overbelastning, som igjen er assosiert med en rekke 

negative helseeffekter (Dallner et al., 2000). Et forslag til videre forskning vil derfor være å 

undersøke langtidseffektene av høy indre motivasjon på individers opplevelse av egen helse.  

Funnene fra denne studien viser, som forventet fra tidligere teori og forskning, at høy grad av 

indre motivasjon er assosiert med et høyt jobbengasjement. Dette er igjen assosiert med en 

god helseopplevelse hos de ansatte. Det er imidlertid verdt å kommentere på antagelsen om at 

det først og fremst er indre, og ikke ytre, motivasjon som har betydning for gode 

arbeidsprestasjoner og jobbengasjement blant de ansatte (Kuvaas & Dysvik, 2012). Bakker og 

kolleger (2008) mener på sin side at ulike jobbressurser både kan påvirke indre motivasjon, 

ved å fremme personlig vekst, læring og utvikling, og ytre motivasjon, ettersom ressursene i 

seg selv er funksjonelle i forhold til å oppnå viktige arbeidsmål. I følge en slik tilnærming vil 

arbeidsmiljøer som tilbyr mange «goder» bidra til at arbeidstakerne er mer villige til å 

dedikere både innsats og evner i bedriften. Dette øker sannsynligheten for at 

arbeidsoppgavene blir utført på en god måte, og at arbeidstakerne når de målsettingene som 

har blitt satt (Christensen, 2011). Tilfredsstillelse av mer grunnleggende behov eller 

realisering av viktige arbeidsmål vil kunne virke motiverende på individet og være med på å 

øke arbeidstakernes jobbengasjement (Bakker et al., 2008). I lys av det ovenstående, er det 

grunn til å tenke at ytre motivasjon også vil kunne ha en påvirkning på arbeidstakernes 

opplevelse av egen helse, gjennom å øke jobbengasjement.  

I den forbindelse er det også naturlig å nevne innsats- og belønningsmodellen, utviklet av 

Siegrist (1996). En grunnleggende antagelse her er at det er forholdet mellom innsats og 

belønning som er avgjørende for de ansattes helse. Dersom det er en ubalanse mellom 

investert innsats og oppnådd belønning, vil dette kunne føre til stress, som igjen vil kunne 

resultere i ulike helseproblemer. Tidligere studier har vist at kombinasjonen av høy innsats, 

(høye jobbkrav) og lav belønning (lav lønn og få karrieremuligheter), er risikofaktorer for 
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kardiovaskulær helse, subjektiv helse, milde psykiatriske forstyrrelser og utbrenthet (Van 

Vegchel, De Jonge, Bosma, & Schaufeli, 2005). Pikheart og kolleger (2001) fant også en 

assosiasjon mellom en ubalanse i innsats og belønning og dårlig selvrapportert helse. 

Ettersom belønning i form av penger eller karrieremuligheter kan betraktes som en kilde til 

ytre motivasjon, gir det også god mening å anta at ytre, så vel som indre motivasjon, kan ha 

en betydning for arbeidstakernes opplevelse av egen helse. Fremtidige studier bør dermed 

undersøke denne sammenhengen nærmere.  

På bakgrunn av tidligere teori og forskning, ble det i modellen i denne studien lagt en sti som 

går fra mestring til indre motivasjon. Antagelsen er at opplevelsen av mestring påvirker de 

ansattes opplevelse av indre motivasjon. I følge Bandura (1977) vil individer som har tro på 

egne evner, jobbe hardere og holde ut lenger når de møter på vanskeligheter, sammenlignet 

med de som tviler på seg selv. På den annen side kan en tenke seg at individer som er sterkt 

indre motiverte, også vil jobbe enda hardere og strekke seg enda litt lenger. Følgelig vil dette 

kunne resultere i økt kunnskap og ferdigheter, og ikke minst en opplevelse av mestring. Det er 

dermed naturlig å tenke at det også kan være en reversert effekt, der de to variablene gjensidig 

påvirker hverandre. Dersom dette er tilfellet, kan det bety at noe av den indirekte effekten av 

indre motivasjon på de ansattes opplevelse av helse, også vil kunne gå gjennom opplevd 

mestring. Det vil være behov for flere studier for å undersøke denne sammenhengen nærmere.  

4.3 Metodiske betraktninger  

Flere undersøkelser har funnet støtte for faktorstrukturen i UWES, og for at jobbengasjement 

består av de tre underliggende dimensjonene vitalitet, entusiasme og evne til fordypelse i 

arbeidet (Nerstad, Richardsen & Martinussen, 2009; Schaufeli et al., 2002). For denne studien 

kan det være enkelte problematiske utfordringer knyttet til de psykometriske egenskapene til 

UWES- skalaen. Det ble funnet både korrelerte feilledd, og en Heywood-case knyttet til 

skalaen. Av den grunn kan det tenkes at noen av sammenhengene i den nåværende studien 

hadde sett annerledes ut, dersom skalaen hadde vært bedre. Likevel ble det tatt et valg om å 

beholde skalaen slik den er, ettersom UWES er et mye brukt mål på jobbengasjement. På den 

måten kan funnene fra nåværende studie sammenlignes med tidligere forskning. Fremtidige 

studier bør imidlertid undersøke de psykometriske egenskapene til dette måleinstrumentet 

nærmere.  
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En annen mulig begrensning ved denne studien er at både de psykososiale arbeidsfaktorene 

og opplevd helse, ble målt ved selvrapportering. Det er dermed en viss fare for at 

sammenhengen mellom de psykososiale arbeidsfaktorene og opplevd helse egentlig kan 

tilskrives noe annet, som for eksempel negativ affekt (NA), eller at deltagerne svarer det de 

tror er sosialt ønskelig. Følgelig kan det oppstå en kunstig høy sammenheng mellom 

variablene i studien, omtalt i litteraturen som monometode-bias (Chang, Van Witteloostuijn & 

Eden, 2010; Niedhammer & Chea, 2003; Podsakoff, MacKenzie, Lee, & Podsakoff, 2003; 

Richardsen, & Martinussen, 2008; Van Veldhoven et al., 2005).  

Forskerne er imidlertid uenige i håndteringen av slike problemer. Personer som uttrykker 

høye nivåer av negativ affekt, har en tendens til å rapportere høye nivåer av stress og negative 

emosjoner, selv ved fravær av objektive stressfaktorer. En klar anbefaling er derfor å 

kontrollere for NA, ettersom denne tendensen kan være med på å skape skjevheter i 

forskningsresultatene (Watson og Clark 1984). På den annen side argumenteres det for at NA 

både kan være en årsak til, men også en konsekvens av, ulike jobbstressorer. Dersom 

sistnevnte er tilfellet, kan man ende opp med å ta vekk noe av effekten til variablene som man 

ønsker å studere (Spector, Zapf, Chen & Frese, 2000). Spector og kolleger (2000) stiller seg 

dermed kritiske til å kontrollere for NA og til enhver tid behandle denne variabelen som en 

skjevhets-faktor.  

Denne studien tar utgangspunkt i en anonym og generell arbeidsmiljøundersøkelse. For 

respondentene vil det derfor være vanskelig å ha en formening om hvilke sammenhenger man 

er ute etter å studere, og vite hva som vil være sosialt ønskelig i denne sammenhengen. I følge 

Podsakoff og kolleger (2003) vil anonymitet også redusere sannsynligheten for at folk svarer 

ut fra sosial ønskelighet. Det er dermed liten grunn til å tro at dette er en kilde til 

monometode-bias i denne studien. Fremtidige studier kan likevel dra nytte av å inkludere 

objektive evalueringer av det psykososiale arbeidsmiljøet, samt informasjon om personlighet, 

i videre forskning på arbeid og helse (Chang et al., 2010; Podsakoff et al., 2003). 

I forlengelsen av dette vil det også være nødvendig å kommentere på antagelsen om 

kausalitet. SEM-analysene indikerer et årsak-virkningsforhold, men sier ikke noe sikkert om 

kausalitet. I forskningen på arbeidshelse antas det ofte at det er opplevelsen av ulike faktorer i 

arbeidsmiljøet som påvirker individets opplevelse av helse. Likevel er det naturlig å tenke at 

det også kan være en reversert effekt, der den subjektive helseopplevelsen også påvirker 

måten individet oppfatter arbeidsmiljøet på. For eksempel er det sannsynlig at en arbeidstaker 
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som opplever helsen sin som dårlig, i tillegg opplever jobben sin som mer stressende (De 

Lange, Taris, Kompier, Houtman & Bongers, 2003). Ettersom resultatene fra denne studien 

baserer seg på en enkeltstående tverrsnittsundersøkelse, vil det ikke være mulig å trekke noen 

kausale slutninger (Niedhammer & Chea, 2003). Fremtidige studier kan med fordel dermed 

inkludere longitudinelle data, som ser på effekten av de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene 

over tid (Niedhammer & Chea, 2003; Richardsen, & Martinussen, 2008).  

Til slutt er det viktig å nevne at det også er andre faktorer i en arbeidssituasjon som kan være 

med på å påvirke individers selvopplevde helse. Blant annet viser studier at dårlige fysiske 

forhold kan skape stress hos ansatte, med påfølgende objektive og subjektiv helseplager 

(Kompier, 2003; Eriksen & Ursin, 1999). Mye støy på en arbeidsplass kan ikke bare føre til 

nedsatt hørsel, men også en opplevelse av stress, ettersom dette kan hindre individet i å utføre 

ulike arbeidsoppgaver (Kompier, 2003). Tar man utgangspunkt i Herzbergs to-faktor teori, vil 

fraværet av såkalte hygienefaktorer skape mistrivsel blant arbeidstakerne, mens 

tilstedeværelsen av ulike motivasjonsfaktorer vil fremme tilfredshet og motivasjon. 

Hygienefaktorene knytter seg blant annet til ulike aspekter ved det fysiske arbeidsmiljøet. I 

følge Herzberg (1986) er disse faktorene nødvendige for å unngå mistrivsel, samtidig som de 

ikke fremmer videre trivsel eller motivasjon, dersom de er tilstede. Denne studien inkluderer 

imidlertid ikke mål på ulike fysiske arbeidsforhold. Fremtidige studier bør dermed styrkes ved 

å kontrollere for at det ikke er slike faktorer som påvirker individets opplevelse av egen helse.  

4.4 Praktiske og teoretiske implikasjoner 

Støtte for enten buffer- eller belastningshypotesen vil kunne medføre ulike praktiske 

implikasjoner for utviklingen av tiltak og intervensjoner i arbeidslivet. På bakgrunn av 

bufferhypotesen, vil man kunne anbefale å øke graden av kontroll og andre tilgjengelige 

ressurser, uten å nødvendigvis senke kravene. Denne strategien vil derimot ikke være effektiv 

dersom man tar utgangspunkt i belastningshypotesen, der høye jobbkrav uansett vil kunne 

virke negativt inn på individets helse (Van der Doef & Maes, 1999).  

Funnene fra denne studien tyder på at høye jobbkrav ikke nødvendigvis er noe negativt, så 

lenge de ikke blir oppfattet som stressende av individet. Ettersom stress hadde en negativ 

assosiasjon med de ansattes helseopplevelse, kan det være gunstig å satse på tiltak direkte 

rettet mot å forebygge og redusere stress i arbeidslivet. Til nå har de fleste intervensjonene 

rettet seg mot stressmestring og helseatferd hos individet, men flere forskere har etterspurt 
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intervensjoner som fokuserer på å tilrettelegge, endre og forbedre arbeidsplassen (Semmer, 

2006). Et slikt fokus vil være i tråd med oppfatningen om at det er arbeidet som skal 

tilrettelegges for å tilpasses individet, og ikke omvendt. Basert på resultatene fra studien, vil 

man kunne anbefale og særlig øke graden av jobbautonomi, ettersom denne variabelen ser ut 

til å redusere de negative helsemessige konsekvensene av for høyt stress. I tillegg vil det 

kunne være fordelaktig å styrke andre personlige og organisatoriske ressurser, som kollegial 

støtte og rolleklarhet. Dette kan bidra til å fremme mestring, motivasjon og jobbengasjement, 

som videre er assosiert med en god helseopplevelse hos de ansatte. Tiltak rettet mot å styrke 

disse faktorene vil kunne være et viktig supplement til det tradisjonelle arbeidet med å fjerne 

risikofaktorer for sykdom og skade på arbeidsplassen (Skålid, 2012). En slik tilnærming vil 

også være i tråd med helsebegrepet til WHO, som definerer helse som en tilstand av fysisk, 

psykisk og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lidelser.  

Videre er det nødvendig å påpeke at noen av sammenhengene i modellen er forholdsvis 

beskjedene, dersom man tar utgangspunkt i anbefalingene fra Chin (1998). Det er som nevnt, 

vanlig med lave beta koeffisienter i psykologi- samfunnsforskningen. Det kan derfor 

argumenteres for at alle faktorene med signifikante sammenhenger i modellen burde tas 

hensyn til i forebyggende arbeid og i videre forskning på sammenhengen mellom arbeid og 

helse.  

Enkelte av resultatene fra denne studien kan bidra til å nyansere tolkningen av tidligere teori 

og forskning på arbeidshelse. Dersom de ansatte for eksempel opplever å takle flere ulike 

roller knyttet til jobben sin, tyder funnene på at rollekonflikt kan være med på å øke en 

opplevelse av mestring. I tillegg kan høye jobbkrav være med på å fremme en god 

helseopplevelse hos de ansatte, så lenge tilgjengeligheten av andre jobbressurser oppleves 

som høy. Kompliserte og krevende arbeidsoppgaver kan dermed oppleves som negative av 

individet, samtidig som det også kan være en kilde til vekst, læring og utvikling. Noen av 

sammenhengene ser dermed ut til å være mer komplekse enn tidligere antatt, der det i tillegg 

er grunn til å tro at noen av fenomenene gjensidig påvirker hverandre. Med utgangspunkt i 

funnene fra denne studien ser det ut til å være gunstig å satse på organisatorisk tilrettelegging 

for å øke støtte, kontroll, motivasjon, mestring og jobbengasjement. Videre forskning vil også 

kunne dra nytte av å se på mer avanserte modeller, som inkluderer feedback-sløyfer og 

interaksjonseffekter, og som ser på effekten av de psykososiale arbeidsmiljøfaktorene over 

tid.  
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5 Konklusjon 

Flere faktorer har vist å kunne påvirke individets opplevelse av egen helse. Denne studien har 

først og fremst undersøkt betydningen av faktorer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet. 

Samlet sett indikerer resultatene at det særlig er høye arbeidskrav og stress som, i en 

arbeidsrelatert sammenheng, har størst betydning for individers opplevelse av egen helse. 

Høye arbeidskrav var direkte assosiert med en positiv helseopplevelse hos de ansatte. Denne 

effekten ble imidlertid negativ dersom individet ikke opplevde å mestre kravene og oppfattet 

kravene som stressende. Av resultatene fremgår det at kontroll over eget arbeid og muligheten 

til å ta del i beslutninger, kan være med på å dempe noe av den negative effekten stress har på 

den subjektive helseopplevelsen. Som forventet, på bakgrunn av den foregående 

litteraturgjennomgangen, hadde jobbautonomi, kollegial støtte, rolleklarhet og rollekonflikt, 

betydning for arbeidstakerens helseopplevelse via en eller flere av variablene mestring, indre 

motivasjon og jobbengasjement. Studien støtter imidlertid ikke antagelsen fra tidligere 

forskning som har funnet en sammenheng mellom jobbtilfredshet og ansattes egenvurderte 

helse. 

Til sammen kunne de psykososiale arbeidsfaktorene forklare 23 prosent av variansen i de 

ansattes opplevelse av egen helse.  

Samlet sett støtter funnene fra denne studien antagelsen om at individers egenvurderte helse 

påvirkes av mer enn bare fraværet av sykdom. Denne type kunnskap bør inkluderes i arbeidet 

med å forebygge sykdom og fremme god helse på arbeidsplassen. Videre forskning vil kunne 

ha nytte av mer komplekse modeller for å undersøke sammenhengene mellom psykososiale 

arbeidsfaktorer og individers opplevelse av egen helse.  
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