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Besvar en – 1 – av følgende tre – 3 – oppgaver: 

 

1. Diskuter teorier knyttet til arbeidsmotivasjon. 

2. Diskuter forhold knyttet til trening og læring på arbeidsplassen. 

3. Diskuter den norske modellen i arbeidslivet ut fra et arbeids- og 

organisasjonspsykologisk perspektiv. 

 

 

Kandidatene har anledning til å benytte kapittel 4 i arbeidsmiljøloven 

(AML) under eksamen. 

 

 

 

 

English version: 

 

Answer one – 1 – of the following three – 3 -  questions: 

 

 

1. Discuss work motivation theories.   

 

2. Discuss aspects related to training and learning at work.  

 

3. Discuss the Norwegian (Nordic) model in work psychology. 

 

 

 

 

The candidate is allowed to use chapter 4 in the Norwegian Working 

Environment Act at the exam. 

 



Diskuter forhold knyttet til trening og læring på arbeidsplassen.

Trening i perioden 1900-1980 knyttet til produksjonsarbeid.

Trening i fremtiden vil knyttes til kunnskapsintensivt arbeid og relasjonelle forhold

https://karrierestart.no/trainee/dnb/konserntraineer
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Komponenter som bør/kan inngå i besvarelsen

1. Identifisere og forklare tre komponenter i læringssyklusen

2. Beskrive og forklare formålet med de tre forskjellige nivåene av treningsbehov analyse

3. Forklare hvordan læringsteorier kan påvirke treningsdesign 

4. Erkjenne hvordan individuelle forskjeller har betyning for treningen

5. Finne hindringer for lærings-overføring og hvorledes disse registreres

6. Forklare hvorfor team/grupper har særskilte treningsbehov

7. Forstå betydningen av trenings-vurdering for å vurdere betydningen av kostnad 
effektivitet og nytten av treningsintervensjoner

8. Beskrive forskjellen mellom formell og uformell trening

9. Angi hvorledes ledere engasjerer seg i trening og utvikling

10. Beskriv hvorledes treningsaktiviteter utgjør en del av en lærende organisasjon
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Trenings-syklusen

Treningssyklusen inneholder tre komponenter:

1. Trenings-behov analyse

2. Trenings-design

3. Trenings-evaluering

Evalueringen kan føre til at analysen av trenings-behov endres.

Dårlig tilpasset trenings-program kan være kostbart for en organisasjon.
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Trenings behov analyse

• Formålet er å identifisere trenings-målene.

• Treningen kan skje på organisasjons-nivå, ved at alle ansatte trenes opp i helse-miljø-
sikkerhet (HMS)

• Treningen kan også skje på individuelt nivå, ved at den enkelte arbeidstaker får spesielt 
tilrettelagt trening, jfr AML §4-2 (2b): «arbeidet organiseres og tilrettelegges under hensyn 
til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger»
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Trenings behov analyse

Analysen inkluderer tre grunnleggende nivåer:

1. Organisasjonsanalyse

2. Jobb/arbeidsoppgaver/rolle analyse

3. personanalyse
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Organisasjonsanalyse

• Analysen tar utgangspunkt i organisasjonens langsiktige mål og undersøker om 
treningen er tilstrekkelig eller om den må endres/ modifiseres

• Organisasjonsanalysen undersøker organisasjonens kortsiktige og langsiktige mål og 
undersøker om det er behov for å endre strategi.

• Det norske arbeidsmiljøet endres i forhold til teknologiske og sosiale utviklinger
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Arbeidsoppgave analyse

Analysen inneholder gjerne tre komponenter:

1. Kriterie-adferd; som angir hva den ansatte må kunne utføre etter endt trening

2. Betingelsene hvor kriterie-adferden skal utføres

3. Standard for hvordan adferden skal utføres

Oppgave-analysen skal gi en klar beskrivelse av hva den ansatte skal være i stand til å utføre 
etter endt trening.

Deretter må det avgjøres hvilken treningsmetode som skal benyttes (foredrag, selv-studier, 
rollespill, simulator, web-trening, o.a.) 
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Personanalyse

• Analysen skal avdekke hvem som trenger trening og hvilken form for trening de har behov 
for.

Arbeidsmiljøloven (AML) har i § 4-2.Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling, punkt 2  
e)det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring slik at arbeidstaker er i stand til å utføre 
arbeidet når det skjer endringer som berører vedkommendes arbeidssituasjon.

8



Trenings design s. 351

inkluderer:

1. Avklare trenings mål

2. Avklare hensiktsmessig trenings-strategi

3. Planlegge og implementere treningen

Treningsmålene skal gi en klare og entydige 
beskrivelser av hva den ansatte skal være i stand til å 
utføre etter endt trening.

Deretter må det avgjøres hvordan personen skal 
trenes, dette aktualiserer kunnskap om lærings-
teorier
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Lærings-teorier
• Fra et historisk perspektiv har behaviorismen vært det 

viktigste perspektivet på læring og beskrevet denne som 
en styrking av båndet mellom betingelser (stimulus) og 
atferd (responser) gjennom belønninger (forsterkere). 

• Mye læring skjer gjennom prøving og feiling, men i 
risikoutsatte yrker kan dette prinsippet ikke benyttes.

• Sosial lærings teori (SLT) utviklet av Bandura (1986) 
forklarer at mye læring skjer i form av mentale prosesser, 
som bl.a. inkluderer aktiv medvirkning og refleksjon over 
treningen. Et viktig aspekt er personens evne til å ha tiltro 
til (forventning om) egen evne til å utføre oppgavene, kalt 
«self-efficacy».
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Komponenter ved SLT

1. Personen observerer en sekvens av handlinger hvor modellen belønnes for å utføre 
ønsket atferd og «straffes» for å utføre uønsket atferd.

2. Personens læring styrkes gjennom å praktisere atferden flere ganger (overlæring).

3. Personens oppmerksomhet må fokuseres ved at en modell utfører atferden som skal 
læres.

Modellen kan observeres i virkeligheten eller på film, jfr. YouTube presentasjoner av «hvordan 
å gjøre…»
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Ferdighets-trening – Fitts (1962)

Det skilles gjerne mellom kunnskap, ferdigheter og evner.

Fitts (1962) antok at ferdigheter tilegnes gjennom tre faser:

1. Kognitiv fase, hvor personen får en intellektuell forståelse av hva oppgaven inneholder

2. Assosiativ fase, hvor personen starter å praktiserer og gis tilbakemelding (feedback)

3. Autonomi fase, hvor personen demonstrerer ferdighetene som skal være 
motstandsdyktig for interferens fra andre ferdigheter, krever lite aktiv hukommelse, 
automatisert atferd
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Andersons modifisering av Fitts

Anderson påvirket av kognitiv psykologi og antok at ferdighetstrening gikk gjennom tre faser:

1. Deklarativ fase hvor personen lærer å uttale sentrale aspekter ved atferden som skal læres. 
(oppmerksomhetstrening og begrepslæring)

2. Kunnskaps tilegnelses fase, hvor personen tilegner seg stadig bedre prosedyrer for å utføre 
atferden

3. Modifiserings fasen, hvor personen justerer underliggende regler som fører til at atferden i 
stigende grad effektiviseres og automatiseres.

• Ferdighetstreningen går fra deklarative faser (kan uttrykkes) til prosedurale faser hvor 
personen ikke har lett for å sette ord på utførte ferdigheter.
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Trenings-metoder

Et skille mellom metoder kan beskrives som «på-jobben-trening» vs. «utenfor-jobben-
trening».

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at den ansatte får nødvendig opplæring, tradisjonelt har mye 
opplæring blitt gitt på jobben gjennom «lærlinge-programmer» («trainee»).

Det er stor økning i e-læring (Web-basert opplæring). 

Treningsmetodene må både tilpasses ulike ferdigheter og individuelle forskjeller, eksempelvis 
opplæring i bilkjøring for personer med og uten leseferdigheter (dysleksi).

14



Team-basert trening, s. 358

Under 2. verdenskrig oppstod behov for team-trening av mannskap på store bombefly, hvor 
mannskapet hadde forskjellige oppgaver.

Fremdeles er det særlig innen høy-risiko jobber (luftfart, skip, innsatspersonell, helse-team) at 
det utføres forskning som viser effektiviteten av å trene hele teamet.

Cannon-Bowers og Salas (2001) vbiser at det er viktig at alle medlemmene har felles kunnskap 
og samstemte visjoner som gjør et hvert teammedlem kan predikere hvordan de andre 
medlemmene handler. Fire forhold er sentrale:

1. Hva skal utføres.  

2. Hvordan skal det utføres.

3. Det enkelte medlems ansvar.  

4. Hvilken adferd som kontrolleres og standard som skal anvendes. 
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Evaluering av trening

Formålet er å undersøke om treningen har virket eller ei, og hvorfor den har gitt eller ikke gitt 
effekt.

Oversiktsstudier indikerer at bare 10 % av arbeidsplasser undersøker om treningen har effekt.

Mindre enn 5% av organisasjoner evaluerer om treningen har hatt finansielle fordeler for 
bedriften (Patrick, 1992). 

Studier indikerer at organisasjoner som tar trening svært seriøst også forholder seg mer aktivt 
til evaluering (Aguinas og Kraiger, 2009). 
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Modeller for evaluering av trening s. 362

Den mest benyttede modell er utviklet av Kirkpatrick (1967) og inneholder 4 nivåer av 
informasjonsinnhenting:

1. Reaksjoner fra deltagerne om hvordan de oppfattet treningen (god, dårlig, nyttig, unyttig). 
Kalles gjerne post-evaluering.

2. Lærings-informasjon måler hva kandidatene har lært av kunnskap.

3. Adferds-informasjon evaluerer hva kandidaten har tilegnet seg av nye faktiske ferdigheter 
etter treningen, observerbar atferd. Kan være i form av hurtighet og nøyaktighet av 
ferdigheter.

4. Resultat-informasjon gjelder hvorvidt treningen har hat effekt på organisasjonens 
effektivitet. 
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Kommentarer til Kirkpatrics modell

Modellen er kritisert for antagelse om hierarkisk oppbygging av de fire nivåer av informasjon 
(data) og for liten spesifisitet. Kraiger og medarb. (1993) angir at læring kan klassifiseres med 
forskjellige kategorier som:

- Kognitivt utfall (verbal kunnskap, kunnskap om organisasjonen, kognitive strategier)

- Ferdighets-basert utfall (prosedyrer, kompilering, komposisjon, automatisert)

- Affektive utfall (Holdninger, motivasjon, forventninger om egen arbeidsevne, mål-setting)
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Trusler som hindrer nøyaktig evaluering

Trusselbildet er knyttet til:

- Det er metodisk vanskelig å etablere gode evalueringer av komplekse lærings-programmer

- Det er store kostnader knyttet til personell og tid til evaluering

- Treningen kan ha gitt effekt på individuelt nivå (indre validitet), men den trenger ikke ha 
gitt effekt for andre/hele organisasjonen (ytre validitet).

For å kontrollere for faktorer som kan påvirke evalueringen, er det etablert ulike modeller for 
evaluering, kalt

Pre-eksperimentelle, eksperimentelle og kvasi-eksperimentelle metoder.
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Trening og utvikling i praksis

Eksempler:

1. Lederutvikling

2. Mentorordning

3. Etablere kultur for organisasjons-læring
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Trening og utvikling av ledere.

• Bedrifter anvender store beløp på lederutvikling.

• Studie av 500 bedrifter viser at organisasjoner anvender en blanding av metoder (formell 
trening, 360 grader tilkbakemelding, jobb vurdering, mentor-ordninger, refleksjonslæring, 
aksjonslæring. Forskning hovedsakelig basert på intervjuer og fortellinger, og er i liten 
grad basert på vitenskapelige studier som kan si noe om kausale forhold.
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Mentorordning

Mentorordning innebærer at en senior veileder en junior for å fremme læring i jobben 
og karriere-utvikling. Dette skaper sosialisering og oppfattes som personlig støtte. 
Trenings-programmer inkluderer som regel eksplisitt kunnskap som kan formuleres 
verbalt. Mentorordning gir kunnskap om organisasjonens normer og verdier, noe av 
dette kan ikke formuleres verbalt og kalles «tacit» kunnskap, underliggende kunnskap.
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Lærende organisasjon

Teknologi-utvikling, labilitet i finansielle forhold og endringer i verdens-markedet er 
drivkrefter som presser organisasjoner til å utvikle seg. 

Tradisjonelle trenings-psykologer har fokusert på individuell opplæring, mens 
organisasjonsutviklere er opptatt av å utvikle modeller for å forstå hvordan ytre krefter 
skaper rammebetingelser for nat organisasjonen må utvikle seg for å overleve og unngå 
nedleggelse.  
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Hvordan skal lærende organisasjoner tilpasse seg den hurtige endringen av
jobbmarkedet? 

• Hypotese: Innen år 2033 vil annenhver av dagens jobber være borte grunnet 
robotisering og it-teknologi (Osborne & Frey, 2013)

• Hvem gjenstår?
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Flaskehalser for it-utvikling og robotisering, Frey & Osborne, 2013 

• Finger-koordinering, presise fingerbevegelser for å gripe, bearbeide eller sette sammen 
små deler med en eller begge hender. 

• Manuell ferdighet, hurtige og presise bevegelser av hånd og arm

• Trange arbeidssteder og kompliserte arbeidsstillinger

• Originalitet; utvikle uvanlige og dyktige løsninger

• Kunst; produsere og presentere lyrikk, musikk, dans, drama, skulpturer o.a. Sport ?

• Sosialt perspektiv: evnen til å oppfatte andre og forstå hvorfor de handler slik de gjør.

• Forhandlinger, megling mellom andre personer

• Overtalelser; endre andre personers tankesett eller atferd

• Ivareta andre; gi assistance og social støtte til andre, overordnet, underordnet, likestilt, 
funksjoinshemmede, syke, o.a.
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Veiledning PSY2405: Arbeidsmotivasjon

Tema som bør/kan inkluderes i besvarelsen:
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Motivasjonsbegrepet – hypotetisk konstruksjon  s. 267

«Motivasjon viser til indre faktorer som driver frem adferd og ytre faktorer som kan virke 
som å påvirke/fremkalle adferd» (Locke & Latham, 2004).

Heider bruker begrepene «jeg kan, kan ikke, vil, vil ikke» (Attribusjonsteorien).

Motivasjonsbegrepet inkluderer tre komponenter:

1. Retning: hva forsøker personen å gjøre, også kalt valg (choice)

2. Anstrengelse: hvor sterkt forsøker personen å jobbe, også kalt intensitet.

3. Varighet: Hvor lenge forsøker personen å jobbe
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Innholdsteorier – prosessteorier s. 268

Innholdsteorier fokuserer på hva som motiverer et menneske på jobben.

Prosessteorier fokuserer på hvordan innholdet av motivasjonen påvirker arbeidet.

Begge teoritypene inneholder deler av samme tema, men adskiller seg i forhold til den 
relative betydningen av innhold og prosess.
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McGregor: teori X og teori Y (1960)  s. 268

Teori X: vi kan ikke stole på mennesker, de er irrasjonelle, upålitelige og late. De må 
kontrolleres og motiveres med økonomiske insentiver og straff.

Teori Y: mennesker søker uavhengighet, selv-utvikling og kreativitet. De er moralske og 
ansvarlige og søker etter god arbeidsorganisering.

Sosial teori (Schein 1988): Menneskers atferd påvirkes fundamentalt av andre gjennom 
sosiale interaksjoner som skaper identitet og tilhørighet
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Maslow - Behovsteorier (1943, 1954) s. 269

1. Fysiologiske; mat, drikke, kjærlighet, de mest primitive og grunnleggende biologiske 
behov.

2. Sikkerhet; fysisk og psykologisk sikkerhet, forutsigbart og trusselfritt miljø

3. Tilhørighet; tilknytningsfølelse til en annen eller til en gruppe

4. Verdighet, opplevelse av respekt fra seg selv og betydningsfulle andre personer

5. Selv-aktualisering, utvikling av egne talenter og evner og vise disse.
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15 kjennetegn på selvaktualisering Leclerc 1998

1. Har positiv verdighet, jfr. AML §4.3 (1)

2. Betrakter seg som ansvarlig for eget liv

3. Gir livet mening

4. Er i stand til å etablere meningsfulle relasjoner, jfr. AML, Drøftinger og forhandlinger

5. Tar ansvar for egne handlinger

6. Er klar over egne følelser

7. Kan etablere intim kontakt

8. Har realistisk oppfatning av seg selv

9. Er i stand til å etablere forpliktelser, jfr. AML, medvirkningsplikten

10. Handler i overensstemmelse med egne overbevisninger og verdier

11. Kan motstå utilbørlig sosialt press

12. Har innsikt, jfr. refleksjonsbegrepet

13. Føler seg fri til å uttrykke sine følelser

14. Er i stand til å akseptere motstridende følelser

15. Er klar over egne styrker og svakheter
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Kritikk av behovsteorier  s. 271

1. Behovene grupperes ikke slik som predikert

2. Teoriene predikerer ikke når spesifikke behov er viktige.

3. Ingen klar sammenheng mellom behov og adferd, slik at samme adferd kan bero på 
flere behov og omvendt.

4. Behovene beskrevet for generelt med utilstrekkelig presisjon

5. Konseptet biologiske behov er problematisk. Menneskets evne til å danne egne 
oppfatninger av behov og tilfredshet er ikke ivaretatt.
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Prestasjoner, makt og motivasjon til mestring  s. 272

Prestasjonsmotivet (McClelland, 1961) kan være aktuelt når:

1. Oppgaver som er usikre i forhold til sikre resultat

2. Vanskelige oppgaver fremfor enkle oppgaver

3. Oppgaver som innebærer personlig ansvar og ikke felles ansvar

4. Oppgaver som innebærer kalkulert risiko fremfor risikofri atferd

5. Oppgaver som krever problemløsning eller oppfinnsomhet, fremfor å følge 
instruksjoner

6. Oppgaver som tilfredsstiller suksess fremfor å kreve unngåelse av feil

Sagie et al. 1996
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Måling av prestasjonsmotiv  s. 273

Sagie et al. 1996 rapporterer forskjellig nivå av prestasjonsmotiv blant ansatte i 5 land,

USA på topp,

deretter Nederland og Israel

fulgt av ansatte i Ungarn,

og Japan nederst. 
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Forventningsteori – Vroom 1964    s. 274

Prosessteori som inneholder 3 komponenter:

1. Forventning; er jeg i stand til å gjøre det jeg ønsker

2. Instrumentalitet; vil utførelse av atferden føre til identifiserbar belønning

3. Valens; hvor sterkt verdsetter jeg belønningen

Motivasjon = 

Forventning x Instrumentalitet x Valens

Forskning viser mange svakheter ved teorien, bl.a. svak begrepsavklaring
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Organisational Citizenship Behaviours (OCB) s. 279

Prosessteori som fokuserer på rettferdighet. OCB:

• Altruisme; uegennyttig hjelp til andre

• Samvittighetsfullhet; utfører minst minimumskravene

• Borgerplikt; deltar i organisasjonens liv

• Høflighet; forebygger interpersonlige vansker gjennom høflig og hensynsfull opptreden

• Sportsånd; villig til å tåle mindre enn standarden uten å klage 

OCB inngår i en ny retning med betegnelsen Positivt Arbeidsmiljø  (Positive Work 
Environment – PWE)
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Målsettingsteori   Locke 1960 →  s. 280

Påvirket av Management by Objective (MBO) fra 1950-tallet, Peter Drucker 1954.

Sette vanskelige, men oppnåelige mål, beskrives i form av klart spesifisert atferd. Dette 
skaper større prestasjonsnivåer enn andre mål, eller fravær av mål.

SMART: spesifikke, målbare, avtalt, realistisk, tidsbaserte mål.

Personen må føle seg forpliktet (commitment) i forhold til målene. Prosessteori som har 
sterk støtte gjennom forskning, jfr. ”medvirkningsprinsippet” i den norske 
arbeidsmiljøloven. Hvordan skape forpliktelse?
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Selv-regulering (Self-efficacy)   Bandura 1986     s. 281

Sosial læringsteori og sosial kognitive teorier om selvregulering bygger på prosesser hvor 
mennesker integrerer sin atferd i forhold til fremtidige ønskverdige mål/tilstander.

GAP-analyser anvendes for å kartlegge gapet/avstanden mellom målet og nåværende 
posisjon, noe som kan oppleves som selv-reaksjoner.

Målorientering kan virke bedre for personer med lærende mål orientering enn for personer 
med prestasjonsmål orientering. Målsettingsteori er blant dagens aktuelle teorier.
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Selv-begrepet og individuelle forskjeller i motivasjon  s. 287

Fra sosial psykologi hentes begrepene selv-kategorisering og sosial identitet (Haslam, 2004). 
Vi kan styres av flere motivasjonskomponenter:

• Indre prosess motivasjon; vi gjør ting fordi det er moro

• Ytre, instrumentell motivasjon; vi følger mål fordi de skaper instrumentell belønning, 
særlig materielle

• Eksternt selv-begrep; vi følger suksess for å få anerkjennelse fra andre

• Internt selv-begrep; vi følger mål for å oppleve kompetanse uavhengig av andres mening

• Mål internalisering; vi søker måloppnåelse for målenes egen skyld, fordi de er verdsatt av 
individet selv

14



Indre motivasjon, ytre motivasjon og betaling  s. 287

Hertzberg (1966) argumenterer for at indre motivasjon er kraftigere enn ytre motivasjon.

Skillet mellom ytre og indre er vagt.

• Ytre regulering; adferden utføres for å tilfredsstille ytre krav, oppleves som ytre kontroll.

• ”Introjektet” regulering; som ovenfor bortsett fra at personen har internalisert kravene

• Identifikasjon; personen aksepterer ytre krav eller belønning som del av personlig 
betydning

• Integrert regulering; i tillegg til identifikasjon får målene verdi i seg selv
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Penger og betaling (belønning) s. 290

• Finansiell belønning synes å forbedre prestasjonene, særlig når den oppfattes som 
rettferdig og gis som tilbakemelding på hvor godt personen utfører arbeidet.

Rynes et al. 2004
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Motivasjon gjennom jobb redesign (jobbutforming) s. 292

Hypotese: motivasjon skyldes egenskaper ved jobben.

Taylor 1911 (taylorismen) angir:

• Systematisk innsamling av informasjon om arbeidsoppgavene

• Fjerne arbeidstakernes skjønnsvurdering og kontroll over egne aktiviteter

• Forenkle arbeidet så mye som mulig

• Spesifisere standard prosedyrer og tidsforbruk

• Bruke finansielle belønningssystemer

• Sikre at arbeidstakerne ikke bedrar lederne sine eller gjemmer seg unna 
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Quality of Working Life (QWL) s. 292

• Hertzberg (1966) innfører to-faktorteorien knyttet til hygienefaktorer og motivatorer 
som jobb berikelseselementer.

• Hygienefaktorene måtte tilfredsstilles for å motvirke negativ opplevelse av arbeidet.

• Motivatorene førte til tilfredshet.

• Sosio-teknisk teori påpeker betydning av autonomi, beslutningstaking, og motvirking 
av maskinstyring av arbeidstakerne.
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Sentrale elementer ved jobb redesign  s. 293

• Variasjon i oppgaver og ferdigheter

• Autonomi til å velge arbeidsmetoder, tidsskjema og mål

• Fullstendighet, oppleve arbeidet som del av et større hele

Oppnås gjennom:

• Jobb rotasjon

• Horisontal jobbutvidelse

• Vertikal jobbutvidelse

• Semi-autonome arbeidsgrupper

• Selv-styrte arbeidsgrupper
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Viktige tema som gir ny arbeidsplassutforming  s.294
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Jobb karakteristikk modellen  (JCM)     s. 295

Utviklet av Hackman og Oldham (1976).
Inneholder 5 kjerne-jobb karakteristikker:
1. Skill variety (SV); omfanget av ferdigheter som er nødvendig for å utføre jobben
2. Task identity (TI); omfanget av at resultatet av jobben kan identifiseres 
3. Task significance (TS); jobbens betydning i forhold til andre, enten innenfor eller utenfor 

organisasjonen
4. Autonomi (Au); omfangen av selvstendighet og anvendelse av skjønn
5. Feedback from job (Fb); graden av hvorledes selve jobben gir informasjon om 

arbeidstakerens prestasjoner.

21



Hackman & Oldhams JCM s.295
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Motivasjonsteori & metode s. 296

• På grunnlag av jobb karakteristikk modellen (JCM) utformet Oldham og Hackman et 
spørreskjema kalt Job Diagnostic Survey (JDS) som skal måle de begrepene som inngår i 
selve modellen.

• Et vitenskapsteoretisk spørsmål gjelder sammenhengen mellom modell og spørreskjema. 
Beviser svar på spørreskjema modellen? Jfr. Tautologi og sirkularitet:

JCM → JDS, hvor responsene på JDS ”beviser” JCM

23



Nyere jobb-analyser  s. 297

• JCM tar for lite vare på kunnskapselementet i jobber

• JCM tar for lite vare på relasjonelle forhold på arbeidsplassen (forhold mellom mennesker)

• JCM tar for lite vare på betydning av kontekst, dvs utforming av arbeidsplassen, ergonomi 
o.a.

• Humphrey et al. (2007) har foretatt metaanalyse av studier som tester relasjon mellom 
motivasjon, atferd og andre forhold. Det fremgår at relasjonen mellom motivasjon og 
prestasjoner ikke er så klar som man kan tro. Sosiale faktorer har større betydning for 
motivasjon enn tidligere antatt.

• Grant (2007) anvender begrepet ”relasjonelle jobb design”

24



side 
298
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Humphry et al. 2007



21. Århundre og arbeidsplassutforming  s. 300

Parker (2014) har gitt en radikal analyse av arbeidskarakteristikker:

• I jobber med liten jobbeskrivelse kan man ikke anta klare jobbkarakteristikker før disse er 
beskrevet.

• Det er flere aspekt ved jobb som påvirker holdninger og arbeidsprestasjoner, eks. jobb-
hjem 

• Andre forhold enn motivasjon, som tempo og kunnskap påvirker jobbresultatet.

• Jobbresultat kan evalueres ut fra individ – gruppe- organisasjons nivåer. ”Tankeløst” 
arbeid kan stimulere krativitet?

• Et større antall faktorer enn de som ivaretas i JCM kan påvirke jobbforholdene.

• Det er nødvendig med klarere tenking om behov for beste jobbutforming både på et 
individuelt og gruppenivå (kanskje også organisatorisk nivå)
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Integrering av motivasjonsteorier   s. 303

Det er faglig enighet om at selv om enkelte av dagens motivasjonsteorier får mer støtte fra 
forskningsresultat enn andre, så har:

1. Nesten alle teorier har noe å tilføre

2. På mange områder er teoriene forenelige, i alle fall ikke kontradiktoriske (de utelukker 
ikke hverandre).

Latham & Pinder (2005) sier at mye av den antagonisme (motsetning) som var mellom 
teoriene i det 20-århundre,  nå er minimalisert. 

Locke & Latham (2004) har foreslått en integrert motivasjonsmodell. 

27



28



Teorien om «purposeful work behaviour»

• Teorien forsøker å ivareta perspektiver fra personlighetspsykologi (Big Five), høyere 
ordens målsetting og jobb karakteristikk modeller. 
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Tema som kan inngå i besvarelsen:

Den norske arbeidslivsmodellen, bakgrunn og innhold i et AOP-perspektiv

(AOP- Arbeids- og Organisasjons Psykologi)

Utenfor pensumboken, men den dekker relaterte tema:

Action research design s. 57-58, 426, 596, 597

Job characteristics model s. 204, 230-1, 295-297 

Motivasjon, kap. 7

Grupper, kap. 11

Ledelse, kap. 12

Organisasjon og endring, kap. 14
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Oversikt over tema som bør inngå:

1. Tema fra norsk historie 1851 – 1953

2. Solstrandprogrammet, lederutvikling 1953 → idag

3. Det store samarbeidsprosjektet 1963 – 1977, Norges største opplæringsprogram 
(verneombud)

4. Den norske arbeidsmiljøloven 1977 med revisjon 1995 og 2006, viktige psykologiske 
prinsipper

5. Viktig avtaleverk – hovedavtalen, IA-avtalen 

6. Sentrale offentlige utredninger (NOU) og forskningsrapporter

7. Mangel på  kobling mellom den norske modellen og akademisk forskning, eksempelvis 
ikke bruk av Solomons 4-gruppe design og uklare begreper
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Sentrale hjørnesteiner i Arbeidsmiljøloven fra et AOP-perspektiv

• Forebygging

• Samarbeid

• Medvirkning

• Helsefremmende arbeidsmiljø

• Lærende arbeidsmiljø

• Verneombudets oppgaver

3



Bakgrunnstema i norsk historikk 1851 - 1953

1. Marcus Thrane og thranitterbevegelsen 
http://snl.no/.nbl_biografi/Marcus_Thrane/utdypning

2. Menstadslaget

http://home.online.no/~loig/menstadslaget_per_ole_johansen_foredrag.htm

3. Marshall-hjelpen

http://snl.no/Marshall-planen

4
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Marcus Thrane (1817 – 1890)

• Hentet inspirasjon fra de europeiske revolusjonene i 1848
• Arbeidet for allmenn stemmerett, frihandel og bedre allmueskole.
• Bevegelsen hadde på sitt største nær 30 000 medlemmer, fordelt på omlag 400 foreninger. 
• Thrane startet Arbeider-Foreningens Blad i 1849. 
• Myndighetene forsøkte å passivisere bevegelsen og Thrane.
• Thrane ble arrestert 1851. En regjeringsoppnevnt granskningskommisjon undersøkte, 

anklaget og falt dom over bevegelsens medlemmer. Thrane fikk i 1854 fire år i tukthus. 
• 127 personer ble dømt for forbrytelser mot statens sikkerhet. Hele bevegelsen gikk i 

oppløsning.

• Konsekvens: Thrane bevisstgjorde norske arbeidstakere
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Menstadslaget 8. juni 1931

• Sammenstøt nær Skien, mellom arbeidere på den ene siden og politistyrker og 
militæravdelinger på den andre.

• Grunnet rasjonalisering bestemte NAF (Norsk Arbeidsgiver Forening) 15 – 20 % lønnskutt. LO 
(Lands Organisasjonen) foreslo i stedet redusert arbeidstid. NAF svarte med lockout. Norsk 
Hydro og Union Co lot kontraktsarbeidere utføre arbeid. LO anså dette som streikebryteri og 
konfliktnivået eskalerte. 

• Sekretær i Arbeiderpartiet, senere statsminister Einar Gerhardsen kalte streikebryterne 
«skabbdyr» og direktør Bjarne Eriksen i Hydro kalte situasjonen en kamp mellom 
Arbeiderpartiet og samfunnet. 
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Menstadslaget 8. juni 1931

• 8. juni marsjerte 2 000 arbeidere, mange organisert i LO forbundet Norsk Kjemisk 
Industriarbeiderforbund (1924), til Hydros havn på Menstad, hvor 100 politifolk passet på 
kontraktsarbeiderne. Det ble et voldsomt sammenstøt hvor tre politimenn ble alvorlig 
skadet. Regjeringen, med forsvarsminister Vidkun Quisling, sendte et gardekompani på 145 
soldater fra Oslo. Fire marinefartøyer seilte opp Skienselva. Slaget varte om lag 5 minutter, 
og fagforeningen ga opp.

• I rettsoppgjøret ble 30 streikende tiltalt, hvorav 24 ble idømt bøter og fengsel.  
• Den opphissede stemningen må sees på bakgrunn av den internasjonale situasjonen med 

voldelig sammenstøt i mange land, radikaliseringen av fagbevegelsen etter 1. verdenskrig og 
at svenske soldater skjøt og drepte streikende arbeidere i Ådalen samme vår.

• 4 år senere, i 1935, etablerte myndighetene, LO og NAF Hovedavtalen. Konsekvens: 
Betydningen av samarbeid.
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Marshall-planen

• Oppkalt etter USAs utenriksminister, George C. Marshall
• Amerikansk økonomisk hjelpeprogram overfor Europa etter den annen verdenskrig.
• 1948-1952 European Recovery Program (ERP) hvorav Norge mottok ca. 3 milliarder kroner, 

medregnet indirekte hjelp – herunder arbeidslivskompetanse.
• Marshall-planen kombinerte mange vesteuropeiske staters behov for økonomisk 

gjenreisning og politisk støtte med amerikanske ønsker om eksport av 
overskuddsprodukter og oppdemming av den internasjonale kommunismen. 

• I 1953 fikk George C. Marshall Nobels fredspris. 
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Marshall-hjelpen

• Marshall-hjelpen resulterte i moderne skolering av  ledere i norske bedrifter.

• Dette resulterte i et ”gap” mellom kompetansen til norske ledere og arbeidstakere.

• Internasjonale  arbeids- og organisasjonspsykologi hadde samtidig vekst innen områdene 
Quality of Worling Life og  On-The-Job-Training.

• Stortinget vedtok å iverksette det ”Store Samarbeidsprosjektet” (1963-1977), et tre-parts 
samarbeid myndighetene – arbeidsgiverne og arbeidstakerne for å redusere ”gapet”  

9



Den norske modellen, tema fra 1953 →

1953: Etablering av Solstrandprogrammet, lederutvikling med mer enn 2.200 ledere fra 
offentlig og privat sektor

1963-1977: Det store samarbeidsprosjektet, tre-parts prosjektet mellom myndigheter –
arbeidsgivere – arbeidstakere, resulterte i 1977 i Arbeidsmiljøloven (AML) med viktige 
revisjoner i 1995 og 2006.

Hovedavtalen (1935), som reforhandles hvert 4. år. 
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Solstrandprogrammet, etablert 1953 

http://www.aff.no/viewfile.aspx?id=130

Lederutviklingsprogram etablert av Qadministrativt Forskningsforn ved Norges 
Handelshøyskole, Bergen. Om lag 2.200 ledere har deltatt.

Bygger på:

1. Demokratisk ledelse og action research (Lewin, McGregor og Human Relations)

2. Teorier om personlig utvikling og selvrealisering (Rogers, Maslow, Bennis, Gestaltterapi)

3. Systemteori, sosioteknisk teori og læringsteori (T-grupper, Tavistock)
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Solstrandprogrammet

Evaluert av prof. Wright Bakke fra Yale University 1957:

1. Deltakerne var blitt mer bevisst egen atferd i lederrollen

2. Lederne hadde opparbeidet større selvtillit

3. Lederne hadde fått dypere og bredere forståelse for sammenhengene mellom 
forskjellige organisasjonsformer

4. Effektene for organisasjonene var vanskelig å spore

12



Hovedavtalen etablert 1935

• Avtale mellom partene i arbeidslivet: arbeidsgivere, arbeidstakere og myndighetene.

• Hovedavtalen kalles ofte «arbeidslivets grunnlov»,  inngått første gang i 1935, revideres 
kontinuerlig. 

• Siste revisjon 2018, må reforhandles 2021.

• Det har kommet tilleggsavtaler som regulerer eksempelvis deltidsarbeid, likestilling og 
arbeidsmiljø – 3 sentrale begreper i arbeidspsyk.  

• Avtaler som ligner på hovedavtalen er inngått mellom andre organisasjoner, men 
hovedavtalen er størst.
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Hovedavtalen Medvirkningsprinsipper

Partene i den enkelte virksomhet skal inngå en avtale om medbestemmelse som er tilpasset 
virksomhetens og de tilsattes behov. Det skal legges vekt på ordninger som gir de tilsatte, 
gjennom deres organisasjoner, muligheter for reell medbestemmelse på de forskjellige 
nivåer i virksomheten og slik at de får delta så tidlig som praktisk mulig i 
beslutningsprosessen. 

• Informasjon  - forutsigbarhet

• Drøftinger  - medvirkning

• Forhandlinger  – forpliktende samarbeid
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Hovedavtalen (1)

• Inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle 
bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og 
arbeidstakere. I tillegg tar Hovedavtalen for seg de ansattes medbestemmelsesrett.

• Hovedavtalene regulerer en rekke forhold som ikke er lovfestede, men den tar i 
motsetning til overenskomstene, ikke for seg lønn og andre arbeidsbetingelser. Det er 
viktig å merke seg at hovedavtalen kun gjelder på arbeidsplasser der det mellom partene 
er inngått tariffavtale.
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Hovedavtalen (2)

• I  Norge inngår hovedavtalen som del 1 i alle tariffavtaler, men den har lengre løpetid enn 
overenskomsten (tariffavtalens del 2) som gjerne reforhandles hver annet år under 
tariffoppgjøret.

• Hovedavtalen revideres i motsetning til denne, normalt hvert fjerde år. Den er dermed 
ikke del av tariffoppgjørene.
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Hovedavtalen (3)

• Hovedavtalene revideres i egne forhandlingsrunder der det fra partenes side ikke er 
adgang til å bruke streik eller lockout for å tvinge gjennom krav. 

• Fredsplikten under revisjonen av hovedavtalene er ikke absolutt. Dersom det ikke oppnås 
enighet mellom partene under revisjonen, kan den ene parten velge å bringe 
forhandlingene om hovedavtalen inn som en del av et kommende tariffoppgjør.
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Arbeidsmiljølovens 3 hjørnesteiner
1977, 1995, 2006

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html

1. Samarbeidsprinsippet

2. Forebyggingsprinsippet

3. Medvirkningsprinsippet

• Betydning av et lærende arbeidsmiljø

• Verneombudets sentrale rolle

http://www.lovdata.no/all/hl-20050617-062.html


Arbeidsmiljølovens formål:

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

som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, 

og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske 
og sosiale utvikling i samfunnet,……… 
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Arbeidsmiljøloven:

• §8-1 Plikt til informasjon og drøfting

• §2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt

• §4-2 Krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling.

• §4-3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet
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AML §4 -3 Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. 

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med 
andre arbeidstakere i virksomheten. 

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. 

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige 
belastninger som følge av kontakt med andre. 
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”Skotrykket”

• 1964-77: Det store Samarbeidsprosjektet, ledet av Einar Thorsrud: ”Den som har 
skoen på kjenner best hvor den trykker”.

• ”Skotrykket” ble et symbol på grunnleggende klasseinteresser mellom 
kapitalkreftene.

• ”Skotrykket” resulterte i at forskerne for stor del ble stengt ute fra forskning på 
arbeidsmiljøet og den norske modellen.
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IA- avtalen

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/velferdspolitikk/inkluderende_arbeidsliv.html
?id=947

Avtalen mellom partene om et inkluderende arbeidsliv

Avtalens overordnede mål er å 

1. forebygge og redusere sykefravær, 

2. styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet (bl.a. integrere funksjonshemmede), 

3. samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet (bl.a. Seniorpolitikk). 
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Statlig ledelse
Plattform for ledelse i staten (2008)

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rapporter_planer/planer/2008/plattform
-for-ledelse-i-staten.html?id=526203

Regjeringen har gitt tilslutning til at ledelse i staten innebærer to prinsipper:

• 4 fokusområder for utøvelse av statlig lederskap

• 4 statlige ledelsesfunksjoner

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/rapporter_planer/planer/2008/plattform-for-ledelse-i-staten.html?id=526203
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Ledelsesfunksjonene

1. Strategifunksjoner (ressursanvendelse, arbeidsmetoder, risiko- og konsekvensvurdering)

2. Driftsfunksjoner (etablere, utvikle og vedlikeholde arbeidssystemer)

3. Relasjonelle funksjoner internt og eksternt, bl.a. gode relasjoner til medarbeidere og 
deres organisasjoner

4. Kommunikasjons- og informasjonsfunksjoner; god informasjon og kommunikasjon har en 
egenverdi, avgjørende for oppgaveløsning og for utvikling av demokratiet i arbeids- og 
samfunnslivet.
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Fokusområder

1. Mål, resultater og brukerretning

2. Samarbeid og samordning

3. Kompetanse, læring og utvikling

4. Medbestemmelse og medvirkning



Den norske modellen – psykologisk forskning

• Det foreligger få vitenskapelige studier av de tiltak og intervensjoner som er foreslått 
gjennom den norske modellen.

• Eksempelvis er det få dokumenterte 4-gruppe design som tar hensyn til feilkilder.

• Store internasjonale og nasjonale hendelser kan representere betydelige 3.variabels 
effekter som ikke inngår i forklaringsmodellene. 

• Den norske modellen inkluderer mange temaene fra Hertzbergs 2-faktor teori uten at 
disse er undersøkt
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Intervensjoner

• I intervensjoner forsøker forskeren å undersøke effekter av tiltak på arbeidsplassen. 
Solomons 4-gruppe design tar hensyn til flere feilkilder.

Måles før Gis Måles etter

intervensjon intervensjon    intervensjon 

Gruppe 1 ja ja ja

Gruppe 2 ja nei ja

Gruppe 3 nei ja ja

Gruppe 4 nei nei ja 

28



29

Herzbergs 2-faktor teori (1957)

• Hygienefaktorer
– Organisasjonens policy/strategier/styringsdokumenter
– Supervisjon/veiledning/mentorordning
– Relasjoner
– Arbeidsbetingelser (tid, oppgaver)
– Lønn
– Sikkerhet
– Status

• Motivatorer
– Prestasjoner
– Ansvar
– Avansement
– Vekst
– Anerkjennelse

• Alle faktorene vurderes langs en tilfredshet-utilfredshet skala 



New Public Management (Hood, 1991)

Startet i England om lag 1975, 
bygde på 4 «mega-trender»:

1. Senke eller reversere offentlig forbruk og antall 
ansettelser

2. Øke privatisering av offentlige tjenester 

3. Automatisering med informasjonsteknologi i 
produksjon og fordeling av offentlige tjenester

4. Internasjonalisering av agenda; generelle tema 
innen offentlig forvaltning, beslutningsformer, 
samarbeid mellom flere lands myndigheter
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NPM – 7 doktriner

1. «Hands-on» profesjonell ledelse med aktiv og synlig kontroll av organisasjonen fra topp-
ledelsen

2. Tydelige standarder og måling av prestasjoner

3. Større oppmerksomhet på resultat

4. Oppstykking av store enheter til mindre enheter

5. Skifte til mer konkurranse innen offentlig sektor

6. Anvende ledelsesprinsipper fra privat sektor

7. Disiplin og sparsommelighet i ressursbruk

Hood, 1991
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Furniture Resource Centre, 1988

• Hyppige tilbakemeldinger (samtaler, fokus-grupper)

• Evalueringer fra uavhengig høringsgruppe

• Jobb-relatert trening 

• Hobby og kulturelle aktiviteter for at ansatte skal utvikle interesser utenom selve jobben

• Hyppige informasjons-møter

• Åpne prosesser hvor prestasjoner og verdier vurderes

• Verdisystem som er kjernen for de ansatte og ledelsen
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