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Arbeidsmiljø handler om arbeidet

• Arbeidsorganisering
• Ledelse
• Medvirkning
• Kunnskap



Arbeidsmiljøforhold

Jobbengasjement
Jobbtilhørighet
Trivsel

Forebygging av:
- Arbeidsrelatert sykdom
- Skader og ulykker

Rehabilitering
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Helse
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Store samfunnskostnader ved et ikke-optimalt arbeidsmiljø

2018

~ 75 mrd/år

✓ Økt helsetap
✓ Sykefravær og frafall
✓ Redusert produktivitet



Hva skal til for å få varige virkninger av forebyggende arbeid?

Behovsbasert Kunnskapsbasert Systematisk implementert



Fortsatt et betydelig forebyggingspotensiale i norsk arbeidsliv

✓Få og små 
endringer siste 3 år
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9 av 10 er tilfreds med jobben og trives



Det store bildet 2016 – sykefravær selvrapportert

5 %

10 %

85 %

Sysselsatte med minst ett fravær
> 14 d, arbeidsrelatert

Sysselsatte med minst ett fravær
> 14 d, ikke arbeidsrelatert

Sysselsatte uten langtidsfravær
(>14 d)

140 000



Sykefravær, frafall og lavthengende frukter

Geografiske 
og sosiale 
smitteeffekter

Sosiale forhold og arv

Helserelaterte trygdeytelser

(Folke)helse

Sykemelders rolle

Kjønnsforskjeller

Arbeidsmiljø
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Har du i løpet av de siste 12 månedene 
hatt sammenhengende sykefravær på 
mer enn 14 dager? 



Muskelskjelett- og psykiske plager er de to største 
enkeltårsakene til sykemelding og uføretrygd

Psykososiale 
belastninger

Psykiske plager

Muskelskjelett-

plager
Mekaniske 

belastninger

Angst, depresjon etc.

Smerter, hodepine etc.

60 % av legemeldt 
sykefravær (NAV)Knestående arbeid

Tunge løft

Høye krav og lav kontroll
Lite støttende ledelse
Rollekonflikt



Hva vet vi om arbeidsmiljøet i bilbransjen?



Bilverksteder og motorvognhandel

• Service og vedlikehold

• Sveising og annet varmt arbeid

• Billakkering

• Understellsbehandling

• Reparasjon av bilglass

• Salg/kundeservice

• Mekanikere

• Selgere/kundeservice

• Ledere

• Kontormedarbeider

• Renhold/bilvask

• Lager

• Diverse



61 %



Hender det at du må 
utføre oppgaver som du 
ikke synes du har fått 
god nok opplæring i?

16 %
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Oppsummering

• Yrkesaktive i bilbransjen utsettes for mange ulike eksponeringer
– Økt risiko for arbeidsrelatert sykdom og skader

• I endringstider er arbeidsmiljøforholdene spesielt viktige
– Økt fokus på psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø – uten å glemme 

kjemisk/fysisk?

• Satsing på arbeidsmiljøforhold og forebygging er god butikk 
– Bra for både konkurransekraften, bunnlinja og den enkelte arbeidstaker

• Gitt at de forebyggende tiltakene er kunnskapsbaserte og behovsrettet



Kunnskap om arbeidsmiljø og helse

Nasjonal statistikk FaktabokaArbeidsmiljøprofiler

www.noa.stami.no


