
ARBETSLIVET OCH ARBETENA 
FÖRÄNDRAS – VÄLBEFINNANDET 
PÅ ARBETSPLATSEN OCH 
INDIVIDERNAS ARBETSHÄLSA 
BLIR ALLT VIKTIGARE 
Den tekniska utvecklingen och den 
snabba förändringstakten samt splitt-
ringen av arbetet, arbetets projektar-
tade karaktär och arbete som utförs 
på flera ställen är exempel som be-
skriver ett föränderligt arbete och ar-
betsliv. Den ekologiska aspekten och 
hållbar utveckling uppmärksammas 
allt mer i arbetet. Verksamhetsmiljön 
är ombytligare, osäkrare och mera 
komplicerad. Det kan vara svårt, om 
inte till och med omöjligt, att uppfatta 
helheter, synergier och förhållanden 
mellan orsak och verkan. 

Arbetet blir mera internationellt och 
mångfalden på arbetsplatserna ökar. 
Arbeten läggs ut på entreprenad och 
man koncentrerar sig på sin kärn-
kompetens. Arbetstagarna jobbar 
i nätverk och kan utföra arbeten åt 
flera arbetsgivare samtidigt. Föränd-
ringarna kan även märkas i form av en 
intensivare arbetstakt och i att flera 
uppgifter ska utföras samtidigt.

En förmåga att lära sig nytt och vänja 
sig av med gammalt behövs ständigt i 
arbetet. Arbetsplatsen är även en lär-
miljö där det behövs praxis för kompe-
tensutveckling och kompetensdelning. 

Förändringar i arbetet medför även 
ett förändrat ledarskap. Av cheferna 
önskas interaktivitet, coachande 
ledarskap och möjliggörande av 
både självledarskap och gemensamt 

och utförande av arbete. I den första 
delen ingår förändringsströmmar som 
gäller det finländska arbetslivet i all-
mänhet. Den andra delen ger perspektiv 
på vilken inverkan förändringar har på 
arbetsplats-, personal- och individnivå. 
Den sista delen lyfter fram exempel 
på vilka frågor arbetsplatsen borde 
uppmärksamma inom arbetarskydd 
och välbefinnande i arbetet. Syftet med 
materialet är att hjälpa arbetsplatser att 
identifiera faktorer som borde behand-
las i arbetarskyddssamarbetet.

I slutet av materialet räknar vi upp 
centrala källor som har påverkat 
materialets innehåll.

ledarskap. Dessutom ska de gärna 
stärka den psykologiska tryggheten 
på arbetsplatsen, ha goda emotionella 
färdigheter, visa uppskattning och 
synliggöra arbetstagarnas styrkor och 
dra nytta av dessa i arbetet.

I takt med att arbetena har förändrats 
talar man inte längre bara om den 
fysiska arbetsbelastningen utan även 
om psykosocial, kognitiv, etisk och 
emotionell belastning i arbetet. Välbe-
finnande i arbetet och summan av alla 
belastningsfaktorer blir allt viktigare.

I detta material har vi sammanställt för-
ändringstrender relaterade till arbete 



Förändringstrender relaterade till arbete  
och utförande av arbete  
– ur arbetslivets och branschernas perspektiv 

Kryssa för de förändringstrender som gäller på er arbetsplats.

 
samverkan mellan faktorer i verksamhetsmiljön och 
oförutsägbarhet  

 klimatförändringen, naturkatastrofer  

 internationella konflikter, utdragna kriser  

 den tekniska utvecklingen såsom  

 möjlighet att integrera och kombinera teknik  

 förstärkt och virtuell verklighet
 artificiell intelligens
 maskininlärning
 robotik
 automatisering
 digitalisering

  grön ekonomi  

 ekologiskt hållbara lösningar  

 global ekonomi  

 dataekonomi*  

 datasäkerhet  

 servicedominerad ekonomi  

 förändring av den offentliga sektorns roll  

 
fokusering på kärnverksamhet och kärnkompetens, 
utkontraktering av tjänster  

 betoning på värden, etik och samhällsansvar  

 
arbetsutförandets och arbetsförhållandenas mångfald 
såsom  

 hyrd arbetskraft och underleverantörsarbete  

 tidsbundna anställningsförhållanden
 deltidsarbete
 skiftarbete
 mobilt arbete och distansarbete
 hybridarbete
 kombiarbete**
 plattformsarbete
 plats- eller tidsoberoende arbete
 splittring och anhopning av arbete

* Affärsmodellen bygger på tillvaratagande och tillämpning 
av information på olika sätt.

** Inkomsterna kommer från både arbete som löntagare och  
företagsverksamhet.



Förändringstrender relaterade till arbete  
och utförande av arbete – ur arbetsplatsens,  
personalens och individens perspektiv 

Kryssa för de punkter som gäller er arbetsplats eller er arbetsgemenskap.

 förändrade strukturer och rutiner   

 arbetsplatsen som lärmiljö  

 ledning av inlärning  

 kompetensdelning

 livslångt lärande och kontinuerlig utveckling  

 identifiera och använda styrkor
 kompetensöverföring
 kompetensidentitet*

  personalens mångfald**  

 ta hänsyn till individuella behov  

 ledning av arbetsförmågan  

 karriärledning  

 
coachande, tjänande, motiverande ledarskap och 
ledarskap som stödjer utveckling  

 psykologisk trygghet  

 samhörighet  

 tillgänglighet
 virtuell interaktion
 asynkront*** arbete

 hantering av den totala belastningen  

 återhämtning
 stärka resurser
 resiliens****

 
för mycket på jobbet och i det övriga livet, balans 
mellan arbete och fritid

 
minskad lojalitet mot arbetsplatsen och minskat 
engagemang  

 självledarskap  

 gemensamt ledarskap  

 arbetets meningsfullhet

 integritetsskydd  

* Kompetensidentitet innebär individens förståelse för 
varifrån hans eller hennes kompetens har utvecklats, 
vad han eller hon kan, vad han eller hon kan tillämpa sin 
kompetens på och vilken kompetens han eller hon behöver 
utveckla för att kunna ta sig an nya uppgifter (Huttula 2022).

** Personalens mångfald på arbetsplatsen är till exempel 
arbetstagarnas ålder, nationalitet, språk, utbildning, 
erfarenhet, färdigheter och värderingar. 

*** Gruppens eller teamets medlemmar arbetar vid olika 
tidpunkter.

**** Resiliens innebär förmågan att anpassa sig till 
förändringar och lära sig av dem samt att fortsätta 
framåt trots det som har hänt.



Vad borde arbetsplatsen uppmärksamma  
inom arbetarskydd och välbefinnande  
i arbetet?

Kryssa för de punkter som borde uppmärksammas på er arbetsplats.

 nya och oväntade hälsorisker   

 arbetshälsoskulden efter coronapandemin  

 
mångfald av belastnings- och riskfaktorer, riskernas 
mångformighet  

 bred förståelse för ergonomi  

 tyngdpunkt på psykosociala risker  

 stödja den psykiska hälsan  

 stödja återhämtning och resiliens  

 emotionell belastning  

 etisk belastning

 kognitiv belastning  

 exponering av stimuli  

 hjärnhälsa

 teknikstress och tekniksug  

 fysisk underbelastning eller ensidig belastning i arbetet

 etisk användning av analys och kunskap  

 datasekretess  

 intelligent teknik

 arbetets projekt- eller nätverkskaraktär  

 arbete som är oberoende av tid eller plats  

 
arbetsplatsens säkerhetshantering, utvecklande av praxis 
över organisationsgränserna

 oklart arbetsplatskoncept  

 
samarbete och välbefinnande i arbetet i olika 
arbetsförhållanden

 samarbete med företagshälsovården  



Vad borde arbetsplatsen uppmärksamma  
inom arbetarskydd och välbefinnande  
i arbetet? 
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Tonvikten i intervjuerna låg på förändringstrender och 
återspeglingar av dessa på den kompetens som behövs i 
arbetet.
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