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Autonome kjøretøy

Virtuell virkelighet

Fornybar energi

Avansert 
robotisering

Automatisering av 
kunnskapsarbeid

Kunstig intelligens

Neste-generasjon
gentekonologi

Avansert olje- og 
gassproduksjon

3D printing

Tingenes internett

Skytekonologi

Globalt 
internettgjennombrudd

Disruptive 
teknologier



UTFORDRINGER

Teknologi-
paradigmeskifte

Utenforskap, inkludering og

integrering

Sykefravær og uførhet

Globalisering …..og proteksjonisme

Og nå krig!

Grønt skifte

Fremtidig pensjons-

utfordring

Arbeidslivskriminalitet

$



Hvem er fremtidens arbeidstaker?

Flest
mulig





Bærekraft: Bare karbonfotavtrykk eller?



Hva sier de unge?



Arbeidsmiljø og produktivitet



Arbeidsmiljø og produktivitet i omstillingstider
- Effekt av organisasjonsendringer på kort og mellomlang sikt

Ikke umiddelbart vellykket





Må legge til rette for:

• Lavere frafall fra arbeidslivet 
• Forlengede yrkeskarrierer
• Reduksjon av utenforskapet

Hindre frafall og 
uførhet

Fremme 
inkludering

Forlengede 
yrkeskarrierer

Økt sysselsetting 
og 

arbeidsproduktivitet

Arbeidsmiljø viktig for arbeidslinja



Arbeidsmiljø vil bli
viktigere

fremover!





Kræsjkurs: Hva er arbeidsmiljø?

Sykepleier: 

- Her er det elendige 
arbeidsforhold. Hadde det ikke 
vært for det gode arbeidsmiljøet 
hadde jeg sluttet for lengst!



Arbeidsmiljø handler om arbeidet

• Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan man organiserer, planlegger 
og gjennomfører arbeidet

• Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og 
krever derfor ulike tilnærminger

• Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse, jobbengasjement 
og virksomhetens resultater



Hva skal til for at arbeidsmiljøtiltak skal virke?

Behovsbasert Kunnskapsbasert Systematisk implementert





stami.no



Vitenskapelig 
grunnlag

Overvåking /

kunnskapsgrunnlag

Gjenkjennelse 
gjennom 

bransjeretting
Realitetsorientering Prioritering

Prosess 
En bra dag på jobb



Konsept

Enkel webside

Introfilm: Hvorfor, og hvordan, jobbe 
med arbeidsmiljø? Overordnet om bransjen

5 filmer om de viktigste arbeidsfaktorene:
• Forskere – Hva er typisk og hva virker?
• Ansatte og ledere – Slik har vi det hos 

oss
• Fiksjonsscener med skuespillere –

Typiske arbeidssituasjoner

Vise-retning-film: Nå vet dere dette så hva 
bør dere gjøre nå?

Opplegg for videre arbeid
• Identifisere situasjoner på 

egen arbeidsplass
• Hva er vi gode på?
• Hva kan vi bli bedre på?
• Tiltak!





TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


