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Hvorfor blir arbeidsmiljø enda viktigere?



Nyere arbeidsforskning viser at…..



Evaluering av all medisinsk/helsefaglig/biologisk 
forskning i Norge

”… In a global context Norway is a very small country science-wise, with an overall publication share of 0.7% 
(all fields). However, in several health-related research subfields this proportion is significantly higher. 

For example, in the subfield occupational health the portion is twice as high…”

Occupational health (arbeidshelse) ble identifisert og trukket frem 
som et av de spesielt sterke forskningsfeltene i Norge.



Arbeidsmiljø:
Eksponering vs. effekt



Norge i dag



Bare mørke skyer?



Nordmenns lykke



Likestilling



Menneskelig utviklingsindeks



Forretningsvennlighet



Norsk konkurransekraft og produktivitet



Arbeidsmiljø



Har vi noe egentlig noe forbedringspotensial?

Arbeidsmiljøforhold trenger vi vel neppe å bekymre oss 
for i fremtidens arbeidsliv?



Jobbtilfredshet/jobbengasjement  vs. arbeidsmiljø?



Utvikling i arbeidsmiljøet?
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø



Arbeid

Arbeidsforhold:
• Psykososiale
• Organisatoriske
• Mekaniske
• Kjemiske
• Biologiske
• Fysiske

Ikke-
arbeidsrelaterte
helseproblemer

Arbeidsrelaterte 
helseproblemer
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Enkel modell for sykefravær

Andre forhold



Drivere sykefravær
- Porten til uførhet

• Helse

• Konjunkturer

• Helserelaterte trygdeytelser (sykelønn mm)

• Smitteeffekter (sosialt og geografisk)

• Kjønnsforskjeller

• Sykemelders rolle

• Arbeidsforhold og arbeidsmiljø



Frafall og lavthengende frukter

Kjønnsforskjeller

Smitteeffekter

Sosiale forhold og arv

Helserelaterte trygdeytelser

Folkehelse

Sykemelders rolle

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid

Frafall fra skole



Norge fremover?



vs.

Nyhetsbildet: Hva skal vi tro på?



Tidsbegrepet

Fortid Nåtid Fremtid
Tidens gang Tidens gang

De gode, gamle dager Den truende fremtid



Hvorfor virker fremtiden truende?



Og litt motvekt……



Mange har i lang tid snakket om det papirløse 
kontor…..



Det papirløse kontoret ble slått på målstreken av……



Kan noen ha egeninteresse av å over- eller 
underkommunisere teknologifremskritt og 

behov for endringer og tilpasninger i 
arbeidslivet?



Er det noe nytt at yrker blir borte?

www.historienet.no

KjeglegutteneVekker
IsskjærerRadarørerLikrøverOppleser

Melkemann



Gammel kjenning i ny forkledning?

Melkemann



Ludittene (1811-1814 i England)

Protesterte mot automatiseringen i spesielt tekstilindustrien som truet deres jobber



Teknologiutvikling som vil påvirke 
arbeidslivet?



Den 4de industrielle revolusjon





Er det noe annet enn teknologien som 
endrer seg?



Generasjonene

• Tradisjonalistene 1922-1943

• Baby boomers 1944-1964

• Generasjon X 1965-1980

• Generasjon Y 1981-1994

• Generasjon Z 1995-2005

• Generasjon alfa 2005-?



Menneskets evolusjon



Hjernen har endret seg lite de siste 40.000 årene

Er det gitt at «alt» skal bli så annerledes?



Hvorfor snakker fremtidsforskerne om 
futures?



This is your future, USA 1956



Hvorfor vil det helst gå bra?

• Fordi arbeidsgivere og arbeidstakere egentlig er i samme båt



Hvorfor vil det helst gå bra?

• Fordi arbeidsgivere og arbeidstakere egentlig er i samme båt
• Fordi virksomheter og arbeidstakere også er forbrukere og utgjør 

en viktig del av markedet
– Vi er vel ikke selvutslettende?
– Må ha kjøpekraft for å opprettholde markedet

• Fordi det ikke bare handler om hvordan vi tilpasser oss til 
teknologien, men ikke minst hvordan vi tilpasser teknologien til oss
– Vi må bare erkjenne at vi sitter i samme båt først…..

• Fordi vi har historien på vår side
• Fordi det ligger ekstra godt til rette for bærekraftig utvikling i Norge

– Gode muligheter for å tilpasse teknologien til oss og gjennom dette drive 
god butikk!



Fremtidens arbeidsmiljø

Forventede endringer:

• Arbeidsinnhold

• Arbeidsforhold

• Arbeidsorganisering
– Tilknytningsformer?

• Arbeidstakernes forventninger og holdninger

• Mye av det samme «gamle»

• Gamle eksponeringer i nye forkledninger



Ny teknologi – ingen eksponeringer?
….eller både nye og «gamle» eksponeringer?

• Eks. ny teknologi og automatisering

– Høykostland blir konkurransedyktige på produksjon

– Selv automatisering krever fortsatt noe drift

– Råstoffene er både «gamle» og nye
• Eks. 3D-printing:





Georgius 
Agricola,
1556
- beskrev først
silicose blant
gruvearbeidere

Bernardino 
Ramazzini 
1713,
- observerte 
brystkreft hos 
nonner

Percival Pott,
1775
- oppdaget at 
feiere
hadde høy 
risiko for 
scrotalcancer

Härting & Hesse,
1879
-beskrev lungekreft blant 
gruvearbeidere

Fristende å minne om……..



Hva betyr dette da?

• Er teknologiendringene drevet frem av arbeidsmiljøhensyn?
– Neppe i særlig grad…..

• Er teknologien utviklet med tanke på arbeidsmiljøforhold?
– Tja…..

• Har vi tilpasset oss teknologien på en måte som fremmer 
arbeidsmiljøet?
– Noen ganger, men kommer ofte etterhvert…..



Utfordringer for arbeidslivet i dag og 
fremover



Utfordringer for arbeidslivet
• Teknologi-paradigmeskifte

– Automatisering/robotisering/kunstig intelligens
– Nye tilknytningsformer 
– Arbeidsorganisering?

• Arbeidslivskriminalitet
– Arbeidsinnvandring 

• Internasjonalisering og mobilitet
• Grønt skifte
• Flyktningetilstrømning

– Hvordan få disse i arbeid?

• Fremtidig pensjonsutfordring
– Hvordan få folk til å stå lenger i arbeid?

• Sykefravær og uførhet
• Utfordringer i petroleumsnæringen

– Rammer også andre næringer nedstrøms



Kjennetegn norsk arbeidsliv

• Høy yrkesdeltagelse
– Også blant kvinner/unge/eldre

• Likestilling (samfunnsbestemt)

– Har betydning for arbeidsmiljøforhold
• Spesielt når vi sammenligner med andre land

– Mange har færre i arbeid og dårligere likestilling

• Høykostland
– Må ha høy produktivitet (produksjon/innsats)

• Høye krav
– Satt av arbeidsgiver
– Satt av oss selv



Norden vs. Europa: Krav og kontroll







Viktig budskap
• I endringstider og i en presset arbeidsmarkedssituasjon er det viktig at vi 

opprettholder vårt konkurransefortrinn
– Høye krav balansert av høy grad av kontroll

• Bieffekt av «den norske modellen»

• Det er fristende å svekke autonomien (eks. arbeidsforhold, 
partssamarbeid, jobbsikkerhet, organisatoriske faktorer etc.)
– Redusere arbeidsmiljøstandarden

• Bærekraftig endring tilsier da at vi også må redusere på kravene
– Produktivitetstap

• Oppdatert kunnskap om arbeidsmiljøforhold vil bli viktigere i tider med 
høy endringstakt
– Konkurransefordel



Konklusjon

• Godt arbeidsmiljø er et norsk konkurransefortrinn

– Sikrer effektivitet og gir produktivitet

– Er vi bevisste nok på dette på vei inn i fremtiden?

• Fremtidens arbeidsliv vil stille høyere krav til effektivitet og produktivitet

– Arbeidsmiljøforhold bør derfor bli enda viktigere fremover

• Arbeid og derfor arbeidsforhold vil endre seg i fremtidens arbeidsliv

– Ingen vet hvordan og hvor mye……

– Vi kan trøste oss med at historien viser at nye arbeidsplasser skapes som 
erstatning for de som forsvinner, men at overgangsperioder kan bli krevende

– Vi kan påvirke fremtidens arbeidsliv!



Andre råd for å møte fremtidens arbeidsliv?

Forbli nysgjerrig!




