
Live Bakke Finne
Forsker
Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI

Arbeidsmiljødagene, Arbeidsmiljøsenteret
16.09.19, Thon Hotel Storo

«Stress» på 
arbeidsplassen – hva 
skaper «stress»?



Hva snakker vi om når vi snakker 
om «stress» og «arbeidsmiljø»?



1. Ta kontroll over pusten

2. Bruk humor

3. Unn deg en massasje

4. Mental skanning av kroppen

5. Bruk nesen

6. Tell til ti

7. Få nok søvn

8. Drikk nok vann

9. Hold hendene og føttene varme

10. Snakk om det
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STRESS



«Hva er arbeidsmiljø?»
«Hva gir godt arbeidsmiljø?»
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Uoverensstemmelse (konflikt) mellom forskjellige 
forventninger til roller du innehar

Rollekonflikt



General Nordic Questionnaire for Psychological and 
Social Factors at Work (QPSNordic)

Åpent og tilgjengelig for alle:

https://www.qps-nordic.org/no/doc/Brukerveiledning_qpsnordic.pdf



• Jobbkrav: Kvantitative krav, læringskrav,  
positive utfordringer

• Rolleforventninger: Rolleklarhet, rollekonflikt

• Jobbkontroll: Kontroll over avgjørelser, kontroll
over arbeidsintensitet, positive utfordringer i 
arbeidet

• Forutsigbarhet: -neste måned, -neste to år,  
preferanse for utfordringer

• Opplevd mestring

• Sosiale interaksjoner: Støtte fra nærmeste
overordnede, støtte fra kolleger, støtte fra
venner og familie, mobbing og trakassering

• Ledelse: Bemyndigende ledelse,  
rettferdig ledelse

• Organisasjonskultur: Sosialt klima,  
innovasjonsklima, ulik behandling,  
vektlegging menneskelige ressurser

• Interaksjon mellom arbeid og
privatliv

• Jobbsentralitet

• Organisasjonstilhørighet

• Opplevelse av gruppearbeid

• Arbeidsmotivasjon: Indre motivasjon,  ytre
motivasjon

QPSNordic: temaområder



Hva har det med helse å gjøre?



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

• Øke blodtrykk og hjertefrekvens
• Øke muskelspenninger
• Hemme fordøyelse, vekst og restitusjon
• Nedregulere blodforsyning til hud og 

tarmer
• Frigjøre blodsukker, som øker 

insulinnivåer og fører til økt fettlagring 
og inflammasjon

Hvordan kan psykologiske 
faktorer påvirke helsen?



“Fight or flight”

Akutt

versus

Kronisk



Noen mulige konsekvenser av vedvarende aktivering
Psykologisk Atferdsmessig Kroppslig

Angst Overspising eller nedsatt apetitt Hodepine

Irritabiltet Utålmodighet Stramme kjever, skjære tenner

Nedstemthet Kranglevorenhet Brystsmerter

Defensiv Prokrastinasjon Pustebesvær

Sinne, humørsvingninger Bruk av alkohol/narkotika Hjertebank

Hypersensivitet Røyker mer Høyt blodtrykk

Apati Trekker seg tilbake og isolerer seg Muskelsmerter

Depresjon Neglisjerer ansvar Fordøyelsesbesvær, forstoppelse, diare

Treghet i tenkning Dårlig jobbprestasjon Svetting

Følelser av hjelpesløshet, håpløshet Dårlig personlig hygiene Tretthet, søvnproblemer

Forstyrrelser av nære relasjoner Endret religiøs praksis Ofte syk

Bickford 2005



Treffsikkert forebyggingsarbeid forutsetter 
kunnskap om hvilke spesifikke arbeidsfaktorer 
som bidrar til helseplager/sykdom og fravær



Hvilke psykososiale/organisatoriske 
arbeidsfaktorer påvirker arbeidstakeres helse?



Den aller største

Dominerende teoretiske modeller

Den nest største



Organisatorisk rettferdighet

– Distribusjonsrettferdighet
o Rettferdige avgjørelser, utfall

– Prosedyrerettferdighet
o Rettferdige prosesser

– Interaksjonsrettferdighet
o Rettferdig og empatisk behandling



Spesielt betydningsfulle faktorer på tvers av ulike helseutfall og fravær 
(basert på siste års studier fra STAMI)

• Rollekonflikt (motstridende krav mellom ulike mål, oppgaver, informasjon eller verdier)
• Trakassering/mobbing

• Støtte fra nærmeste leder (emosjonell støtte, instrumentell støtte)
• Rettferdig ledelse (fordeling av oppgaver, behandling av medarbeidere)
• Bemyndigende ledelse (deltagelse avgjørelser, ytre meninger, utvikling av ferdigheter)
• Positive utfordringer (mestring, mening, riktig kompetanse)
• Kontroll over avgjørelser (selvbestemmelse, variasjon og evneutnyttelse)
• Forutsigbarhet 
• Sosialt klima (oppmuntrende/støttende, avslappet/behagelig og ikke 

mistroisk/mistenksomt)
• Vektlegging av menneskelige ressurser (belønning, ivaretakelse av ansatte, opptatt av 

ansattes helse/velvære)



General Nordic Questionnaire for Psychological and 
Social Factors at Work (QPSNordic)

Åpent og tilgjengelig for alle:

https://www.qps-nordic.org/no/doc/Brukerveiledning_qpsnordic.pdf



Våre funn versus «generell» 
oppfatning



STRESS



Tiltak rettet mot helseplager og fravær –
hva vet vi (og hva vet vi ikke)?



• Forskning på tiltak rettet mot reduksjon av helseplager og sykefravær:
minimale reduksjoner i plager og fravær

• Overvekt av individrettede tiltak som ikke er rettet mot arbeidsforhold
o er tiltakene treffsikre?



Investering i arbeidsmiljø kan gi økt 
lønnsomhet



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


