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Arbeid eller arbeidsmiljø?

• Taylor så på samhandling mellom en arbeider
og for eksempel en spade, og hva som var 
mest rasjonelt for størst mulig produktivitet

• Sosioteknikken så på hvordan det tekniske og 
sosiale systemet burde fungere sammen for 
best mulig produktivitet og arbeidsforhold

• De psykologiske jobbkravene; læring, ansvar, å 
bli «sett», «mening» og fremtidsperspektiver
er det som skal til (bygger på arven fra Marx)

• Krav, kontroll og støtte

• Det psykososiale arbeidsmiljøet



Intet arbeid, intet arbeidsmiljø

• For å forstå hvordan digitale 
teknologier påvirker arbeidsmiljøet, 
må vi først forstå hvordan det 
påvirker arbeid – oppgaver, 
prosesser, verdikjeder, relasjoner

• Først da kan vi forstå hvordan det 
påvirker vårt forhold til jobben vår



Robotene kommer…(eller er her allerede)
(For å ta våre jobber, liv, menn, kvinner… eller?)
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Technological unemployment

(Keynes, 1933)

Frey & Osborne (2013): 47% av alle yrker i 

USA vil kunne automatiseres innen 20-30 år

Det skapes nye jobber; så 

langt er nettoeffekten av 

automatisering positiv



Ny teknologi har til
hensikt å overta
arbeidsoppgaver

Det endrer
arbeidsdelingen mellom
mennesker og teknologi

Det fjerner noen deler, 
men skaper også
muligheter



Kompetansebehovsutvalgets nyeste rapport
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Kan vi automatiseres?

• Delvis automatisering/digitalisering; ikke
bare rutineoppgaver

• Brukere og kunder gjør mer selv

• Effektivisering men ingen reduksjon av 
arbeidsbelastning

• Krevende omstillingstakt

• Digitalisering er en konkurransefaktor

• Ny organisering

• Kostnader



Hvordan holde seg relevant i et 
arbeidsliv i stadig endring?

• Generasjonsskille

• Kontinuerlig oppdatering

• Relevans

• Fagsammensetning

• Hva skal man være ekspert på?

• Behov for økt tverrfaglig samarbeid

• Skjønn utfordres av automatisering og 
standardisering



Ledelse – utvikler vi fremtidens ledere på gårsdagens
kravspek?

• Rå teknisk kompetanse? 

• Prøving og feiling

• Mer kunnskapsledelse

• Ledelse handler om mye mer enn å 
implementere teknologi 

• God drift

• God utvikling

• Bygge innsikt og ansvarskompetanse
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Hva er god ledelse når vi setter strøm på den norske modellen?



Teknologiutvikling i norsk arbeidsliv – fra manuell til algoritmisk 
automatisering

11



Teknologi for et bedre samfunn


