
Arbeidsmiljøet har stor betydning for arbeidstakeres helse  
og engasjement, men også for et produktivt og lønnsomt arbeidsliv. 

Gevinstene av forebygging blir ikke realisert gjennom velferdsgoder  
og sosiale tiltak, men gjennom det arbeidet vi utfører hver dag. 

Arbeidsmiljø er knyttet til hvordan man 
organiserer, planlegger og gjennomfører 
arbeidet. Det vi setter i gang av  
forbyggende tiltak må bygge på  
det vi vet påvirker arbeidsmiljøet  
og gir effekt.

Det handler 
om arbeidet!



Godt arbeidsmiljøarbeid starter med kunnskap

For at forebyggende arbeid skal virke, kreves både kunnskap  
og forståelse:

• kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer 
   som er viktige og mest relevante for din arbeidsplass
 
• forståelse for sammenhenger og hvordan man  
   kan jobbe med det

Faktaboka fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gir deg fakta, 
basert på nasjonal statistikk og uavhengige kunnskapskilder.  
Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass,  
og krever derfor ulike tilnærminger. Faktaboka gir innsikt  
i hva som er vanlige risikofaktorer for din type arbeidsplass,  
og er et godt utgangspunkt for arbeidsmiljøarbeidet og  
refleksjon om hvordan dette ser ut hos dere.



Vi vet hva som virker!

Faktaboka gir deg statistikk og kunnskap om faktorer  
som forskningen er enig om at er viktig på enhver arbeidsplass.
Noen viktige faktorer for et godt arbeidsmiljø er bl.a.:

God organisering og planlegging av arbeidet - klarere roller.  
Å stå i en arbeidssituasjon over tid hvor ansvarsforholdet og rollene 
er uavklart, er belastende for den enkelte og for arbeidsmiljøet. 

Balanse mellom krav i jobben og mulighet for kontroll over egen 
arbeidssituasjon. Dette bidrar til mer engasjement, jobbtilhørighet 
og effektive arbeidsprosesser. 

Balanse mellom innsats og belønning. Å få anerkjennelse, 
tilbakemeldinger, og positiv oppmerksomhet for den jobben 
man gjør betyr mye for arbeidsmiljøet. 

Rettferdig og støttende lederskap. Lederskap som gir 
tillit og ansvar, men også ressurser og muligheter til 
å løse oppgavene er en viktig faktor i arbeidsmiljøet. 

Forutsigbarhet når rammebetingelser endres.  
Ved omstillinger er det viktig med størst 
mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte.

1

2

3

4

5



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 virksomhetenes resultater og produktivitet

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker er en god 
investering – både for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten.

Ny giv i arbeidsmiljøarbeidet
I dag står hele det norske arbeidslivet samlet for nettopp å jobbe  
enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø.  

Arbeidsmiljøprofiler i yrker og næringer samt nasjonal  
arbeidsmiljøstatistikk – verktøy for eget arbeidsmiljøarbeid:  
https://noa.stami.no/

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2018

STATUS OG UTVIKLINGSTREKK
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