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Norge i dag



Nordmenns lykke



Likestilling



Menneskelig utviklingsindeks



Forretningsvennlighet



Norsk konkurransekraft og arbeidsproduktivitet



Digitalisering



Arbeidsmiljø



Har vi noe egentlig noe forbedringspotensial?

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



Jobbtilfredshet vs. arbeidsforhold/arbeidsmiljø?



Utvikling i arbeidsmiljøet?
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø



Arbeidsmiljø:
Eksponering vs. effekt



%

Sykefravær i Norge

SSB (LKU)

~400.000 personer

~150.000 personer (ca. 40%)



Sykefravær, frafall og lavthengende frukter

Kjønnsforskjeller

Geografiske og 
sosiale 
smitteeffekter

Sosiale forhold og arv

Helserelaterte trygdeytelser

(Folke)helse

Sykemelders rolle

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid



Arbeidsmiljø er viktig for å ……..

• Hindre frafall fra arbeidslivet
• Få folk til å stå lenger i arbeid
• Legge til rette for inkludering

• Bidra til økt sysselsetting!



Hovedkjennetegn 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

• 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

• 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



Norge fremover?



Tidsbegrepet

Fortid Nåtid Fremtid
Tidens gang Tidens gang

De gode, gamle dager Den truende fremtid



Hvorfor virker fremtiden truende?



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



Har arbeidsmiljø noe med økonomi å gjøre?



Kostnader dårlig arbeidsmiljø ~30 mrd pr. år





Tap/utgifter

Gevinst/inntekter

Arbeidsmiljøarbeid – Hvordan realisere gevinst?



Arbeidsmiljøarbeid – Hvordan realisere gevinst?



• Reduksjon av rollekonflikter
• Samspill mellom krav og kontroll
• Sosial støtte fra leder
• Samspill innsats og belønning
• Rettferdig ledelse
• Bemyndigende ledelse 
• God kultur og godt klima
• Jobbengasjement
• Jobbsikkerhet
• Arbeidstidsforhold
• Samt reduksjon av mekaniske, biologiske, fysiske og 

kjemiske forhold der det er aktuelt

Hva vet vi virker?

Dette handler 
egentlig om 
hvordan 
arbeidet 
utføres!



Hva skal til for at det virker?

Tiltakene må være: 

• Behovsprøvde
• Kunnskapsbaserte
• Systematisk implementerte

Det vil si at arbeidsmiljøarbeidet handler egentlig om arbeidet og 
konteksten dette utføres i:

Hvordan man jobber og hvordan dette er organisert!



Hva vet vi ikke virker (etter intensjonen)?

• Ganske mye, f.eks.…..



Treffer vi godt nok med tiltakene?
De syke
(~5%)

De sunne og friske
(~20%)

Folk flest
(~75%)

Kostnader for virksomheten uhelseMålretting av innsatsenOptimal overlapp?

Arbeidsstokken:



Hva er arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø handler først og fremst om 
arbeidet som utføres



«Alle» sier at arbeid er sunt – Har de rett? 

Kun hvis arbeidsmiljøet er godt…

Westerlund et al, The Lancet, 2009



Konklusjon

• Arbeidsmiljø har vært et norsk konkurransefortrinn
– Bør søkes opprettholdt

• Vi må øke effektiviteten fremover for å opprettholde 
velferdsstatens tilbud
– Arbeidsmiljø er en grunnforutsetning for å lykkes

• Arbeidslivet er i endring
– Arbeidsmiljøet kan være i endring

• Krever bevissthet
• Vi må ha en kritisk tilnærming til arbeidsmiljøarbeidet

– Behovsprøvet, kunnskapsbasert og systematisk implementert som en 
integrert del av arbeidsprosessene
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