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1 Bakgrunn og formål
Arbeidstilsynets strategiske plan for 2008-2012 har som en målsetting at unge arbeidstakere og deres
arbeidsgivere skal ha kunnskap om arbeidslivets regler og sentrale betingelser for et godt arbeidsmiljø.
Dette er en forutsetning for å få en god start i arbeidslivet, forebygge utstøting og etablere en forebyggende kultur i fremtidige generasjoner og bedre arbeidslivsstandarden på sikt. Også i Arbeidstilsynets
strategiske periode 2013-2016 vil de nye i arbeidslivet, herunder unge arbeidstakere være en satsning.
Unge arbeidstakere, som er de under 25 år, er en spesielt sårbar gruppe i arbeidslivet; det er dobbelt så
høy arbeidsledighet blant unge som hos eldre arbeidstakere, de er mer utsatt for fattigdom, jobber ofte på
midlertidige eller korte arbeidskontrakter, har lav status på arbeidsplassen og lite eller mangelfull opplæring (European Agency for Safety and Health at Work, 2006a). I EU blir en ung arbeidstaker alvorlig
skadet hvert minutt, mens en ung person blir drept på jobb nesten annenhver dag. Realiteten av dette er
at mange unge liv blir ødelagt før de har begynt på voksenlivet (European Agency for Safety and Health
at Work, 2006b). Selv om det i stortingsmeldingen «Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv»
(Arbeidsdepartementet, 2011) gis et overordnet bilde av at arbeidsmiljøet i Norge er positivt, må det
arbeides kontinuerlig med å sikre et arbeidsmiljø som gir gode arbeidsforhold, velvære, motivasjon, god
helse og arbeidsevne for alle, særlig unge arbeidstakere. Gode holdninger og kunnskap om HMS antas å
få stadig større betydning i en tid med et arbeidsliv i stadig endring (Arbeidstilsynet, 2011a).
Det er klare fordeler ved å være oppmerksom på de unge ansattes arbeidsbetingelser, sikkerhet og helse
(Arbeidstilsynet, 2006):
•
•
•

God sikkerhetskultur kommer virksomheten til gode, og er kjennetegnende for en
effektivt styrt organisasjon.
Unge som har fått grundig opplæring og utdannelse kan bidra med sin energi, entusiasme
og vilje til å lære, samtidig som det gir trygghet på arbeidsplassen.
God oppfølging gjør det mulig å vurdere hvordan de unge klarer seg i jobben, og
overvåke effekten av opplæringen.

I flere nordiske land har det vært en økt satsing rettet mot unge arbeidstakere de senere år. Det svenske
Arbetsmiljöverket har hatt særskilte satsinger mot unge arbeidstakere siden 2006 hvor de har utført
inspeksjoner på arbeidsplasser hvor unge arbeider. Her ble det avdekket at flere unge ikke fikk god nok
introduksjon og veiledning i virksomheten, samt at arbeidsgiver ikke arbeidet systematisk med HMS. De
har også kjørt to informasjonssatsinger i henholdsvis 2006 og 2011 (Arbetsmiljöverket, 2011). Det danske
Arbejdstilsynet har også et spesielt fokus på unge arbeidstakere. I følge deres Arbeidsmiljøsatsing 2020
skal de fortsette arbeidet med å sikre at nye arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring, og for å senke antall
arbeidsulykker blant unge. Arbejdstilsynet skal også i Danmark gjennomføre informasjonskampanjer frem
mot 2020, som er ment å møte de unge der de er på deres foretrukne arenaer som for eksempel sosiale
medier (Arbejdstilsynet, 2010).
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2 Unge og arbeidsmarkedet
2.1 Samfunnsutvikling
Samfunnet er i konstant endring. Teknologiske innovasjoner, demografiske endringer, økt konkurranseutsetting og raskt endrede krav i markedet har ført til ytterligere press mot den enkelte virksomhet
(Blossfield, Mills, Klijzing, & Kurz, 2005). Arbeidsoppgavene er blitt mer varierte og individualiserte, noe
som kan føre til mer usikkerhet for den enkelte arbeidstaker. Dette resulterer i et arbeidsliv med flere krav
og større behov for fleksible arbeidstakere og ordninger, samt høyere arbeidstempo i arbeidslivet generelt.
Forandringen fra nasjonalstaten til det globale markedet skjer samtidig som samfunnet beveger seg i en
retning hvor man utdanner seg i et livslangt løp, ikke bare før karrieren starter (Blossfeld & Rowher,
2002). Teknologisk utvikling har også ført til at det i mindre grad er behov for unge uten formell
kompetanse i arbeidslivet (Normann, 2007). Industriarbeidere blir i større grad operatører, mens saks- og
kundebehandlere arbeider ved dataskjermer og tastatur. Disse forandringene kan føre til en høyere sosial
risiko og redusert sosial beskyttelse, da særlig for de unge på arbeidsmarkedet, de med lite arbeidserfaring
og svake bånd til arbeidslivet (Blossfield, Buchholz, Bukodi, & Kurz, 2008).
Unge arbeidssøkere blir i dag møtt med et behov for erfaringsdyktig arbeidskraft. Det øker deres behov
for å oppdatere sin kompetanse kontinuerlig for å kunne konkurrere med de som allerede er ansatt
(Blossfeld & Rowher, 2002). I et arbeidsmarked med et godt oppsigelsesvern for den enkelte
arbeidstaker, vil det også være vanskeligere for en ufaglært å komme inn på arbeidsmarkedet i en fast
stilling. Familiesituasjonen har betydning for yrkesaktivitet. Enslige forsørgere og enslige menn har
større sannsynlighet for å havne utenfor arbeidslivet, mens sysselsettingsmønsteret for kvinner er mer
stabilt. Unge voksne med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har gjennomgående lavest yrkesdeltakelse.
Tidligere yrkeserfaring og utdanningsnivå beskytter mot arbeidsledighet. Sosial ulikhet vil også ramme
unge arbeidstakere uten arbeidserfaring eller med en fragmentert arbeidserfaring (Blossfield, Buchholz,
Bukodi, & Kurz, 2008). Tidligere var det lettere for unge å gå rett ut i jobb etter obligatorisk skolegang.
Bedriftene tok også inn flere ufaglærte for å lære dem opp, men i dag har skolene tatt det ansvaret.
Derfor er det vanskeligere for unge uten utdanning å skaffe seg arbeid. Unge mangler ofte erfaring som
eldre arbeidstakere har, og deres tilknytning til arbeidsmarkedet vil i større grad være avhengig av
etterspørselen etter arbeidskraft (Normann, 2007).

2.2 Yrkesdeltakelse blant unge
Antall unge arbeidstakere innen EU-området er minkende og en av årsakene til dette kan være at flere
velger langvarige utdanninger. Fødselsraten er nedadgående, og unge arbeidstakere er alltid mer utsatt
under økonomiske nedgangstider (European Agency for Safety and Health at Work, 2007). Graden av
arbeidsledighet for ungdom i EU har økt de siste årene, den er gjennomsnittlig dobbelt så høy for unge
som for andre arbeidstakere. De unges forventninger til arbeidslivet kan være formet av familie og
foreldre. Sosioøkonomiske faktorer påvirker ofte hvor unge søker ansettelser (Kelloway, Harvey, &
Barling, 1999). De fleste midlertidige arbeidstakerne i EU er under 25.
Yrkesdeltakelse blant ungdom varierer til dels mye i forhold til konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet
(Normann, 2007). I 1994 var arbeidsledigheten høy i Norge, noe som ga spesielt lav sysselsetting for de
unge. I Norge har det vært en økning i yrkesdeltakelse for unge arbeidstakere fra årene 1994 til 2005.
Dette kan til en viss grad skyldes en økning i skjult arbeidsledighet, ved at flere unge utdanner seg som
alternativ til å melde seg arbeidsledig. De fleste unge i alderen 16-19 år er under utdanning, men andelen
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utenfor utdanning og yrkeslivet øker, da særlig for menn, én av fire sto utenfor utdanning og yrkeslivet i
2003. 52 prosent av unge arbeidstakere var yrkesaktive, og dette holdt seg stabilt frem til 2005 (Normann,
2007). Mange ønsker å komme ut i arbeidslivet, men grunnet manglende tilbud blir utdanning et alternativ
fremfor arbeidsledighet. Andre grunner til dette er at unge ikke har opparbeidet seg det inntektsnivået
som gir grunnlag for dagpenger fra NAV, og derfor er det vanskeligere å få oversikt over disse.

2.3 Et kjønnsdelt arbeidsmarked
Internasjonale, komparative studier har vist at de skandinaviske landene, særskilt Norge, er preget av en
høy grad av kjønnssegregering på arbeidsmarkedet (Rosenfeldt & Kalleberg, 1991). Disse forskjellene kan
forklares med at de forhold som fremmer kvinners yrkesdeltakelse også bidrar til å forsterke segregeringen mellom yrker. Høy yrkesdeltakelse blant kvinner henger sammen med at arbeid som tradisjonelt har
vært utført av kvinner i privatsfæren nå utføres som lønnsarbeid på arbeidsmarkedet (Teigen, 2006).
Unge menn er mer yrkesaktive enn unge kvinner, og disse kjønnsforskjellene øker med alderen. Fordelt
på kjønn er det flere unge menn enn kvinner som er i arbeid. Det er også mer trolig at unge menn som
er i arbeid vil finnes lengre opp i hierarkiet som fagutdannet arbeidskraft, mens kvinner ofte arbeider
lengre ned i hierarkiet. Kjønnssegregering begynner tidlig, jenter har ofte arbeid i hjemmet som barnepasser mens gutter har mer stereotypiske arbeidsoppgaver for menn. Det er også mer vanlig at jenter er
ansatt i mer uformelle former enn gutter, og lønnsforskjeller slår tidlig inn. Jenter har gjerne arbeid som
enten involverer bekjente og familiemedlemmer eller små virksomheter, mens gutter tar del i manuelt
arbeid eller arbeid som krever fagbrev. Det gjør at de blir en del av et større miljø, f. eks i bygg og
anlegg. Jenter og gutter forsetter å velge forskjellige typer utdanning, men dette holder sakte på å endres
(Desmaris, Curtis, & Barling, 1999).
Erfaring skaper forventning, så tidlig arbeidserfaring har konsekvenser for fremtidig ansettelser. Hvis
jenter er vant til lønnsforskjeller tidlig av vil de også godta dette senere i livet (Kelloway, Harvey, &
Barling, 1999). Det kan være gutter og jenter blir sosialisert gjennom tidlige erfaringer i arbeidslivet til å
ha forskjellige forventninger til arbeidsliv, inkludert lønninger. Disse forventningene blir også støttet
opp under i familien, på skolen og i media. Fordi yrkeslivet er kjønnsdelt vil jenter typisk sammenligne
sin arbeidssituasjon med andre jenter (Desmaris, Curtis, & Barling, 1999).

2.4 Unge og risiko
Unge underestimerer ofte sin risiko for å bli skadet sett i forhold til sine eldre kolleger. De har en
oppfatning av at de er usårbare. Unge har også et høyere nivå av risikoaksept, altså at de aksepterer
risikoen ved en arbeidsoperasjon (Arbeidsdepartementet, 2011). Nyere hjerneforskning viser at unge
arbeidstakere under 25 har høyere risiko for å skade seg på jobb, fordi hjernen ikke er ferdig utviklet
(Søvik, 2008). Nyere nevrobiologisk forskning viser at unge arbeidstakere har en høyere risikoatferd
enn sine eldre kolleger fordi det siste området av hjernen som modnes er frontallappene der vi foretar
sosiale vurderinger, overveier alternativer, planlegger og kontrollerer atferden vår. Frontallappene er
ferdig utviklet først ved 25-årsalderen hos de fleste, men hos noen modnes den tidligere og hos andre
senere. Dette påvirker hvordan unge arbeidstakere vurderer ulike risikosituasjoner (Søvik, 2008).
Det kan skilles mellom to ulike risikofylte atferder; en overlagt risikofylt atferd og en impulsiv risikofylt
atferd. Det finnes også de som unngår å ta en risiko på lik linje med sine voksne kolleger. Det er i
gruppen av de med en overlagt risikofylt atferd vi finner de fleste ungdommer med risikofylt atferd. De
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styres i sterk grad av omgivelsene, og vurderer oppfattet risiko mot oppfattet gevinst før de tar en avgjørelse. Ungdommen velger den risikoutsatte handlingen hvis de tror gevinsten er mer sannsynlig enn at en
ulykke inntreffer. Gruppen unge med en impulsiv risikofylt atferd verken forventer eller har en intensjon
om å ta en risiko. De tar risikoen spontant, og gjør dette uavhengig av rasjonell beslutningstaking og
vurdering av risiko og gevinst. Den tredje gruppen som avstår fra å ta risiko gjør ikke dette ut fra en
bevisst vurdering, men fordi de intuitivt oppfatter kjernen i den risikofylte situasjonen og har risikoavvergende verdier. De har dermed en intuitiv forståelse av situasjonen, hendelsene som kan oppstå
og hva man skal gjøre for å avverge og unngå disse situasjonene.(Søvik, 2008)

7

3 Lover og regelverk
Arbeidsmiljøloven med forskrifter har flere krav som gjelder unge arbeidstakere og deres situasjon. For
vår rapport har det vært mest hensiktsmessig å fokusere på regelverket som gjelder for ungdom mellom
15 og 18, men det finnes også reguleringer for unge under 15 år, da særskilt i forskrift om arbeid av
barn og ungdom. I regelverket brukes uttrykket skolepliktig, med dette mener man alle unge som går i
grunnskolen opp til og med 10. skoletrinn.

3.1 Arbeidsmiljøloven
I Arbeidsmiljølovens § 1-6 konstanteres det at elever ved institusjoner som har undervisning eller
forskning som formål, faller inn under lovens regler om helse, miljø og sikkerhet når de utfører arbeid i
virksomhet som går inn under loven. Dette vil omfatte elever i både grunn- og videregående skole,
vernepliktige, sivile tjenestepliktige og utplasserte. Formålet med bestemmelsen er at de skal ha like god
beskyttelse i arbeidslivet som andre arbeidstakere. Lovens § 11-1 slår fast at barn under 15 år eller skolepliktige ikke skal utføre arbeid som går inn under arbeidsmiljøloven, unntatt i kulturelt og lignende arbeid,
i lett arbeid hvor barnet har fylt 13 år, eller i arbeid som er ledd i barnets skolegang eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndighetene og barnet har fylt 14 år. Personer under 18 må ikke
utføre arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang.
Bestemmelsen om arbeidstid for unge arbeidstakere reguleres og bakgrunnen for bestemmelsen er å ta
hensyn til den unge arbeidstakerens sikkerhet, helse, utvikling og skolegang. I Arbeidsmiljølovens § 3-2
bokstav a slås det fast at for å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får
den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. Dette er i særskilt grad viktig for unge arbeidstakere. § 4-2 andre ledd sier at det i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal det legges til rette
for at arbeidstaker gis mulighet for faglig og personlig utvikling gjennom sitt arbeid. Arbeidet skal også
organiseres og tilrettelegges med hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og
øvrige forutsetninger. Mange unge arbeidstakere arbeider i varehandel eller i andre yrker hvor det blir mye
alenearbeid. I § 4-1 tredje ledd står det at det skal vurderes om det er særlig risiko knyttet til alenearbeid i
virksomheten. Tiltak som er nødvendig for å forebygge og redusere eventuell risiko ved alenearbeid skal
iverksettes, slik at et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas etter lovens krav.
I § 11-2 om arbeidstid konstanteres det at arbeidstiden for personer under 18 år skal legges slik at den ikke
hindrer skolegang, eller hindrer dem i å dra nytte av undervisning. I tredje ledd slås det fast at for ungdom
mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige 8 timer i døgnet og 40 timer i
uken. I § 11-3 andre ledd står det også at ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig skal ha en
arbeidsfri periode på minst 8 timer som omfatter tiden mellom kl 2300 og 0600. Arbeid mellom kl 2100 og
kl 2300 er nattarbeid og er dermed ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, eller det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for nattarbeid. Ungdom som settes til nattarbeid skal gis tilbud om
helsekontroll før tiltredelse jf. § 11-4. Personer under 18 år skal ha hvilepause i minst en halv time, dersom
den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time jf. § 11-5 om pauser og fritid første ledd. I andre
ledd sies det at innenfor hver periode på 24 timer skal det være en sammenhengende arbeidsfri periode på
minst 12 timer for ungdom mellom 15 og 18 år som ikke er skolepliktig. Personer under 18 skal også ha en
sammenhengende arbeidsfri periode på minst 48 timer i løpet av sju dager.
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§ 2-3 om arbeidstakers medvirkningsplikt krever at arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal
delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og skal aktivt medvirke ved gjennomføring
av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Arbeidstaker skal også f. eks
bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og medvirke til å hindre ulykker og helseskader.

3.2 Forskrift om arbeid av barn og ungdom
Forskriften retter seg mot arbeidsgiver og gjelder for arbeid som utføres av barn og ungdom under 18
år. Forskriften fastsetter hva slags arbeid barn og ungdom kan utføre og stiller krav om vurdering av
den risiko de utsettes for.
Forskriftens § 3 sier at ettersom omfanget av arbeidserfaring og graden av modenhet varierer fra person
til person, skal det foretas en individuell vurdering av personer under 18 år. Risikovurderingen skal
særlig ta utgangspunkt i:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

arbeidsstedets og arbeidsplassens utstyr og innredning
innretning, valg og bruk av arbeidsutstyr og maskiner, samt måten de håndteres på
arbeidsorganiseringen
art, grad og varighet av eksponering for fysiske, biologiske og kjemiske faktorer
uheldige psykiske belastninger som arbeidet kan medføre
arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet
barns og unges nivå med hensyn til opplæring og instruksjon

Arbeidsgiver skal følge opp risikovurderingen med nødvendige tiltak for å ivareta sikkerhet, helse og
utvikling til personer under 18 år. Det skal tas særlig hensyn til deres manglende arbeidserfaring, at de
ikke er oppmerksomme på eksisterende og potensiell risiko, eller at de ennå ikke er fullt utviklet.
Personer under 18 år, deres foreldre eller andre foresatte, skal informeres om eventuell risiko som er
forbundet med arbeidet og om alle tiltak som iverksettes for å ivareta de unges sikkerhet og helse.
Forskriften § 8 angir generelle krav som innebærer at personer under 18 år ikke kan utføre arbeid som:
a) overstiger deres fysiske eller psykiske yteevne,
b) medfører eksponering for giftige eller kreftfremkallende faktorer, faktorer som forårsaker
arvelige genetiske skader, faktorer som forårsaker fosterskader eller på annen måte forårsaker
kroniske skader for mennesker,
c) medfører eksponering for skadelig stråling,
d) innebærer fare for ulykke som det er rimelig å anta at personer under 18 år ikke kan gjenkjenne
eller unngå på grunn av liten bevissthet om sikkerhet eller liten erfaring, opplæring eller øvelse
Med enkelte unntak er nattarbeid forbudt og det er ikke tillatt å sette barn og unge til arbeid som kan
medføre særlig risiko. Forskriften lister en rekke arbeidsoppgaver som dermed ikke er tillatt. (Arbeidstilsynet, 2007a) Arbeidsgiver som sysselsetter barn og ungdom skal føre liste over dem. Listeføring kan
unnlates dersom virksomheten sysselsetter mindre enn 20 arbeidstakere. (Arbeidstilsynet, 2007a) § 13
påpeker at arbeidsgiver skal sørge for at personer under 18 år får nødvendig opplæring og instruksjon i
arbeidet. Arbeidsgiver skal også informere arbeidstakeren og hans eller hennes foreldre om eventuell
risiko som er forbundet med arbeidet, og om alle tiltak som iverksettes for å ivareta de unges sikkerhet
og helse. § 14 sier at verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av arbeid
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som skal utføres av personer under 18 år. Virksomheter som ikke har verneombud skal bruke arbeidstakernes representant.
Fra 1.1.2013 ivaretas kravene til arbeid av barn og unge i en ny forskrift om organisering, ledelse og
medvirkning.
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4 Unge i arbeidslivet
4.1 Hvor jobber de unge arbeidstakerne og hva jobber de med?
I 2011 var totalt 366 000 registrert som sysselsatte eller arbeidsledige i alderen 15-24. Dette utgjør 60
prosent av alle i alderen 15-24 år. I 2011 var 334 000 i alderen 16-24 år sysselsatte. 32 000, eller 8,6
prosent var registrert som arbeidsledige. Uavhengig av alder var 3,3 prosent registrert som arbeidsledige. Mens 29 prosent av alle mellom 15 og 74 år i Norge var utenfor arbeidsstyrken i 2011, lå samme
andel for de mellom 16 og 24 år på 44 prosent. Disse tallene tar ikke høyde for hvor stor stillingsandel
de unge arbeidstakerne har eller om de kombinerer arbeid med utdanning. (Statistisk sentralbyrå, 2011)
Figur 1 viser antallet sysselsatte i 2011 mellom 15 og 24 år etter næring (blå søyle og venstre akse) samt
andelen unge arbeidstakere sett i forhold til alle arbeidstakere innenfor næringen (rød linje og høyre
akse). Vi ser at vi finner de fleste unge arbeidstakere i varehandel, helse- og sosialtjenester og bygge- og
anleggsvirksomhet. De utgjør den høyeste andelen sysselsatte innen næringene overnatting og
servering, fulgt av varehandel og personlig tjenesteyting.

Figur 1 Sysselsatte 16-24 år i 2011 i antall og andel (Kilde: Statistisk sentralbyrå, 2012)
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I tillegg til næring er det interessant å se hvilke yrker vi finner de unge arbeidstakerne i. De ti yrkene
med flest unge var i 2009:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Butikkmedarbeider
Servicepersonell i hotell/restaurant
Kokk eller kjøkkenassistent
Selger (engros/dør/telefon)
Operatør eller håndverker i næringsmiddelproduksjon
Ufaglærte, elektriker/elektromontør/telemontør
Frisør
Tømrer eller trearbeider
Barne-/ungdomsarbeider eller dagmamma

I yrkene butikkmedarbeider og servicepersonell i hotell- og restaurant er nær halvparten av de sysselsatte mellom 16 og 24 år og står slik sett i særstilling. Aldersfordelingen i ulike yrker kan være påvirket
av flere forhold. Det kan være krav til utdanning og erfaring som gjør at mange starter yrkeskarrieren i
relativ ung alder innenfor manuelt eller ufaglært arbeid. Strenge fysiske krav kan gjøre at unge arbeidstakere blir foretrukket framfor eldre. Et yrkes popularitet kan også være tids-, generasjons- og aldersavhenging (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, 2011).
Vi finner også kjønnsforskjeller når det gjelder hvilke yrker de unge har. Unge menn arbeider ofte som
butikkmedarbeidere, håndverkere, industriarbeidere og vakt- og sikkerhetsansatte. Unge kvinner arbeider
ofte i butikkyrker, med pleie- og omsorgsarbeid, som servitør, frisør, kokk eller kjøkkenassistent, med barn
og unge, som renholder og innenfor læreryrket. (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse, 2011)

4.2 Organisatoriske arbeidsbetingelser
Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell viser ulike inngangsdører til informasjon om en virksomhets arbeidsmiljø. Innholdet i inngangsdørene og samspillet mellom dem utgjør virksomhetens arbeidsmiljø. Inngangsdørene er arbeidsbetingelser, virksomhetens HMS- arbeid og -ressurser, arbeidsgivers og arbeidstakeres
beskrivelser, vurdering og opplevelse av arbeidsbetingelsene og HMS- arbeidet, arbeidsstokkens sammensetning samt helse- og velferdsmessige registreringer (Gaupset, Hagen, Moløkken, & Skahjem, 2010).
Modellen er nært knyttet opp til arbeidsmiljølovens krav, og modellen understreker betydningen av å ha et
større fokus på arbeidsbetingelsene enn på konsekvensene når det gjelder å forebygge et dårlig arbeidsmiljø. Delkapitlene 4.2-4.6 under tar utgangspunkt i arbeidsmiljømodellen.
De organisatoriske arbeidsbetingelsene er de strukturelle sidene ved arbeidssituasjonen som er felles for
alle ansatte. Det handler blant annet om hvordan arbeidet er organisert, hvilken tilknytning man har til
arbeidslivet (som for eksempel fast eller midlertidig ansettelse), om man har arbeidsavtale, hvilken
arbeidstidsordning man har (når og hvor mye man jobber), generell og individuell tilrettelegging og
opplæring. Ofte har unge arbeidstakere ikke faste arbeidstider, man jobber så lenge man kan når arbeid
er tilgjengelig (Gaupset, Hagen, Moløkken, & Skahjem, 2010).
Mange unge arbeidstakere har dårligere organisatoriske arbeidsbetingelser enn andre sysselsatte. I
levekårsundersøkelsen for 2009 oppga 10 prosent av de mellom 16 og 24 år at de ikke hadde skriftlig
arbeidsavtale mot seks prosent av alle sysselsatte mellom 16 og 66 år. Én av tre unge arbeidstakere er
midlertidig ansatt mot 10 prosent av alle sysselsatte (Statistisk sentralbyrå, 2012). Ofte har unge arbeidstakere midlertidige arbeidsplasser, de arbeider skift og de tar ofte helgearbeidet. (European Agency for
Safety and Health at Work, 2006b). Forskning på deltidsarbeid i EU viser at det er færre muligheter for
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opplæring og karriereprogresjon for personer som arbeider deltid. De mottar også lavere lønninger og
dårligere velferdstilskudd (European Agency for Safety and Health at Work, 2007). Lærlinger opplever at
arbeidshverdagen er annerledes enn det de lærte på skolen (Tonstad, 2010). De med fast arbeid vil ofte
være tettere knyttet til arbeidsplassen og arbeidskolleger, og de vil være mer opptatt av at ulike sider av
arbeidsmiljøet skal utvikle seg i riktig retning (Bråten, Andersen, & Svalund, 2008).
Ifølge stortingsmeldingen Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv (Arbeidsdepartementet,
2011) er personer i aldersgruppen 15-29 år de som i størst grad arbeider på lørdager (rundt 30 prosent)
og nesten halvparten av gruppa mellom 15 og 24 år som arbeider deltid, arbeider på lørdager. En
forklaring på dette er at deltidsarbeid som foregår på andre tidspunkt enn vanlig arbeidstid, ses på som
attraktivt for unge personer som kombinerer arbeid og studier. Undersøkelser fra 2007 viser at av de
med færreste faste ansettelser var i gruppen 18-24 år. Fire av ti av disse hadde andre ansettelsesformer.
Det var også vanligst å arbeide deltid blant de yngre arbeidstakerne, 41 prosent av disse hadde deltidsstillinger. Unge kombinerer ofte arbeid med skolegang og studier, andelen som jobber deltid synker jo
høyere utdanning han eller hun har. (Bråten, Andersen, & Svalund, 2008)
LOs sommerpatrulje, en patrulje som hvert år oppsøker bedrifter i alle landets fylker for å avdekke og
kartlegge brudd på avtaleverk, arbeidsmiljø og andre lover, har avdekket at mange unge arbeidstakere
opplever lovbrudd på sine første arbeidsplasser. Patruljen mente at av de 5575 arbeidsplassene de besøkte
i 2011, brøt 20 prosent av bedriftene loven. Dette er en økning fra 2009, da sommerpatruljen mente å ha
avdekket brudd på arbeidsmiljøloven blant rundt 18 prosent av bedriftene de besøkte. Det vanligste
lovbruddet er manglende eller mangelfull arbeidsavtale. 51 prosent av de avdekkede bruddene dreide seg
om dette. Det er også utbredt med brudd på arbeidstidsregler eller overtidsregler. (Landsorganisasjonen i
Norge, 2011)

4.3 Andre arbeidsbetingelser
Andre arbeidsbetingelser inkluderer både fysiske, tekniske og ergonomiske, psykososiale, kjemiske og
biologiske betingelser for eller krav til arbeidsmiljøet. Unge mennesker kan være mer utsatt for risiko
fordi de ofte mangler erfaring og modenhet. De mangler en erkjennelse av risiko, de er ikke klar over
sine rettigheter og arbeidsgivers plikt når det gjelder HMS, og de er skeptiske til å si ifra om problemer.
De vil heller gjøre arbeidsgiveren til lags. Unge og eldre har ikke de samme rollene på arbeidsplassen, og
er derfor ikke utsatt for de samme påvirkningene i arbeidsmiljøet (Arbejdstilsynet, 2010). Til en viss
grad er det slik at unge i Norge i større grad enn eldre opplever fysisk-kjemiske arbeidsmiljøbelastninger
mesteparten av sin arbeidstid. Det er også slik at arbeidstakere med kortere utdanning i større grad
opplever en hverdag som er preget av fysisk-kjemiske belastninger. Dette er et uttrykk for at de utfører
forskjellige arbeidsoppgaver, som f. eks i bygg- og anleggsbransjen. 40 prosent i en undersøkelse fra
2007 svarte at de jobbet med gjentatte og ensidige bevegelser. Dette var yngre mest utsatt for, og de
jobbet i hotell & restaurant, transport og kommunikasjon (Bråten, Andersen, & Svalund, 2008).
Ungdom er mer utsatt for ulike fysiske faktorer sammenlignet med den gjennomsnittlige arbeidstaker.
Dette gjelder både støy, vibrasjoner og høye og lave temperaturer. Eksponering for kjemikalier skjer
blant annet i jordbruket, industrien og i frisøryrket. Eksempler på slik eksponering er vaskemidler,
bensin, løsemidler og hårprodukter. Også tunge løft er vanlig blant unge arbeidstakere, ettersom de
oftere har hardt fysisk krevende arbeid og må utføre arbeid i vanskelige stillinger eller ta tyngre løft enn
sine eldre kolleger. (European Agency for Safety and Health at Work, 2006b)
I hvor stor grad man eksponeres for eller utsettes for ulike arbeidsbetingelser varierer også mellom
kjønnene. Av de psykososiale arbeidsbetingelsene ser vi i tallene fra levekårsundersøkelsen i 2009 både en
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forhøyet risiko for de unge arbeidstakerne, og vi ser kjønnsforskjeller. En av disse er uønsket seksuell
oppmerksomhet og kommentarer. I 2009 rapporterte hele 12 prosent av kvinner mellom 16 og 24 år at
de hadde vært utsatt for dette et par ganger i måneden eller mer. Dette er en dobbelt så høy andel som for
alle kvinnelige ansatte, der seks prosent melder om det samme. Menn rapporterer i veldig liten grad om
uønsket seksuell oppmerksomhet, 2 prosent av alle menn i alderen 16-24 og én prosent av alle sysselsatte
menn. Vi ser også en liten forskjell når det gjelder å ha vært utsatt for vold på arbeidsplassen siste 12
måneder. Mens kun én prosent av unge menn melder om å ha blitt utsatt for vold, rapporterer fem
prosent av de unge kvinnene om det samme. Uavhengig av alder er tallene tre prosent av alle menn og
seks prosent av alle kvinner. Når det gjelder trusler om vold finner vi de samme forholdene mellom kjønn
og alder. En dobbelt så høy andel unge kvinner melder om trusler siste 12 måneder som unge menn; fire
prosent mot to prosent. Her er det ingen forskjeller mellom unge arbeidstakere og eldre arbeidstakere.
Når det gjelder mobbing på arbeidsplassen er det kun små forskjeller mellom kjønnene og mellom unge
arbeidstakere sett i forhold til alle sysselsatte. (Statistisk sentralbyrå, 2012)

4.4 Beskrivelser, vurderinger og opplevelser av arbeidsbetingelsene
Alle har en oppfatning av hvordan arbeidsmiljøet er. Beskrivelsene, vurderingene og opplevelsene av
arbeidsmiljøet har sitt utspring i arbeidsbetingelsene, HMS-arbeidet og -ressursene knyttet til dette.
Ungdom har naturlig nok liten erfaring fra arbeidslivet og må lære mye fra grunnen av. I tillegg til de
konkrete arbeidsoppgavene skal de også lære de uskrevne reglene om hvordan man ter seg på en
arbeidsplass (Jensen, 2011). Dersom unge kommer ut i arbeidslivet og møter en kultur som stadfester
de verdier de lærte på skolen, kan verdiene trygges og utvikles videre. Men noen steder møter de en
annen kultur, og da tilpasser de seg den (Tonstad, 2010). Mange unge arbeidstakere ender opp i små
virksomheter med lite investert kapital. Det er relativt enkelt å få innpass, men det er lite fokus på
hvilken opplæring eller trening de unge ansatte får (Kelloway, Harvey, & Barling, 1999).
Stress i arbeidslivet er et komplekst tema med mange innvirkende faktorer på flere nivå. Sosiale forhold,
arbeidstakerens personlighet, forhold til arbeidsgiver, samt arbeidets innhold og utførelse, er alle
elementer som påvirker unge arbeidstakere i større eller mindre grad og derfor viktige å ta høyde for.
En undersøkelse blant spanske arbeidstakere viste at alder har betydning for hvor trygg vedkommende
opplever at deres stilling og jobbposisjon er. Jo yngre arbeidstakeren er, desto mer usikker er vedkommende på å få beholde jobben. Unge arbeidstakere som bor langt hjemmefra har også økt risiko for å
oppleve stress knyttet til arbeidets innhold, arbeidsmengde og opplevd mestring av pålagte oppgaver.
(European Agency for Safety and Health at Work, 2006c)
Kronisk og langvarig stress samt lav kontroll over egen arbeidssituasjon øker risikoen for mistrivsel,
helseproblemer, dårligere arbeidsprestasjon, mindre tilknytning til bedriften og økt sannsynlighet for
turnover. Forskning viser at arbeidstakere i gjennomsnitt møter på 0,5 til 1,8 stressfulle situasjoner i
løpet av en dag, hvorav de hyppigst rapporterte er overarbeid (work overload), personkonflikter med
leder, kollegaer eller kunder, samt problemer med hvordan arbeidet er organisert. Unge arbeidstakere
og nyansatte kan ofte oppleve stress i det å måtte lære og mestre nye arbeidsoppgaver, men samtidig er
det også vist en tendens til at det ikke er store forskjeller på unge og eldre arbeidstakere i hvilken type
situasjoner de opplever som stressende. Sosialt stressende hendelser på arbeidsplassen, f. eks konflikt
med en kollega eller leder, oppleves gjerne mer stressende enn organisatoriske stressfaktorer, som f. eks
overarbeid. En mulig forklaring på dette er at personkonflikter inneholder større grad av skyldkasting
og sosial evaluering, som begge er spesielt stressfremkallende faktorer. Mangel på kontroll er også en
sterkt medvirkende årsak til stress. Opplevd stress i privatlivet oppleves også mer belastende enn
arbeidsrelatert stress (Grebner, Elfering, Kaiser-Probst, & Schlapbach, 2004).
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Dersom det er en ubalanse mellom den unge arbeidstakerens kvalifikasjoner og de arbeidskrav som stilles,
kan dette bli en kilde til jobbusikkerhet og en følelse av å bli overveldet av arbeidsmengde og tidspress.
Interessant nok gjelder dette både når arbeidstakeren er overkvalifisert og underkvalifisert for stillingen.
Begge tilfeller fører til økt usikkerhet for om man kan miste stillingen, ettersom ingen matcher det kunnskaps- og ferdighetsnivået som kreves. Dersom den unge arbeidstakeren er underkvalifisert vil vedkommende kunne få problemer med å håndtere krav til effektivitet og tidsbruk, mens en overkvalifisert
arbeidstaker kan risikere å bli overlesset. Også grad av medvirkning og hvorvidt man opererer med faste
kontrakter innvirker på unge arbeidstakeres opplevelse av stress. Begge minker sannsynligheten for usikkerhet knyttet til stillingens innhold og om man får fortsette i stillingen, men øker samtidig risikoen for at
arbeidstakeren føler seg overlesset (European Agency for Safety and Health at Work, 2006c)
Konflikt med andre på arbeidsplassen kan være en ekstra potent stressfaktor for unge arbeidstakere,
ettersom evner til sosial samhandling med andre og mellommenneskelig kompetanse fremdeles er under
utvikling i 19-21-årsalderen. Forskning tyder på at det er et skille mellom konflikt med leder og andre
ansatte og at de påvirker unge arbeidstakere på ulike måter. En konflikt med leder har stor sannsynlighet
for å føre til lav jobbtilfredshet, lavere tilknytning til bedriften og mer turnover hos unge arbeidstakere.
Personalkonflikter med kollegaer medfører økt risiko for lav selvtillit, depresjon og somatiske lidelser.
Dette er momenter som kan ha betydning for konfliktløsning og holdningsskapende tiltak i bedrifter med
unge arbeidstakere og øke trivsel. Det kan også være en kjønnsforskjell blant de unge arbeidstakerne når
det gjelder det å håndtere misnøye med arbeidsbetingelsene. De unge kvinnene klager til sjefen og
kolleger, men blir avvist eller ignorert. De unge mennene sier ikke i fra fordi de vil bli sett på som modne
nok til å gjøre arbeidsoppgavene. Men de klager oftere utenfor arbeidsplassen til søsken og venner
(Breslin, Polzer, MacEachen, Morrongiello, & Shannon, 2007).
En undersøkelse fra Fafo viser at de som er mest uenige i utsagnet «det er en åpen og tillitsfull
atmosfære for å ta opp problemer på min arbeidsplass», er under 35 år. Dette har noe med posisjonen
til de unge på arbeidsplassen å gjøre; de opplever ofte å være i en utsatt posisjon fordi de har liten
erfaring. De er også ofte midlertidige ansatte og opplever i mindre grad at de kan være åpne om det de
opplever som problemer. (Bråten, Andersen, & Svalund, 2008)

4.5 Ulykker, arbeidsskader og arbeidsrelatert sykdom
Helse- og velferdsmessige registreringer som ulykker, arbeidsskader, arbeidsrelatert sykdom og
sykefravær kan være resultater av dårlige arbeidsbetingelser, og det er viktig å kjenne årsakene for å
kunne forebygge og unngå at slike hendelser skjer på nytt.
Arbeidstakere under 25 år står for 13 prosent av alle meldte yrkesskader i årene 2003 – 2007 (Bergsli,
2010). Det er en direkte sammenheng mellom ulykker og arbeidserfaring. Selv om det er mer trolig at
unge arbeidstakere er involvert i ulykker, er de sjeldnere involverte i arbeidsskadedødsfall sammenlignet
med de eldre arbeidstakerne (Salminen, 2004). En årsak til at unge arbeidstakere er mer utsatt for
ulykker, kan være at mindre skader ofte får liten eller ingen oppmerksomhet, og dermed fokuseres det
ikke på hvordan de kan unngås (Isdal, 2008).
Arbeidstilsynet mottok i perioden 2005-2010 562 meldinger om arbeidsrelatert sykdom for unge arbeidstakere. En stor andel av disse gjaldt hudsykdommer og støyskader. Mange arbeidstakere i frisøryrket
meldte om hudsykdommer, mens støyskadene kom fra arbeidstakere i industrien og bygg og anlegg.
De hyppigst meldte yrkene uavhengig av næring var frisører, tømrere, bilmekanikere og elektrikere
(Arbeidstilsynet, 2011b). I EU har man regnet ut at unge arbeidstakere står for 7,4 prosent av all
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arbeidsrelatert sykdom (European Agency for Safety and Health at Work, 2007). De har en lavere risiko
for å utvikle arbeidsrelatert sykdom, men dette kan skyldes at en arbeidsrelatert sykdom vil vises tydeligere
over en gitt tidsperiode.
Alder i seg selv har liten betydning for de unges atferd knyttet til skader og ulykker, men alder kombinert
med liten praktisk erfaring bidrar til at de unge i mindre grad enn de eldre ser konsekvensene av det de
foretar seg i ulike arbeidssituasjoner. De kan inneha kunnskap og gode holdninger knyttet til HMS som de
har med seg fra skolen, men de har manglende forståelse av ulike mekanismer som kan bidra til skader og
ulykker. Derfor kan ungdom være flinkere til å følge opp rutiner enn sine eldre kolleger, men de vil
allikevel ha en lavere risikoforståelse fordi de mangler praksis. Eldre arbeidstakere har gjennom sin
arbeidserfaring sett hvilke konsekvenser som kan oppstå (Kjestveit, Skaugen, & Holte, 2008).
Undersøkelser viser at unge arbeidstakere bærer mer verneutstyr enn den gjennomsnittlige arbeidstaker,
men de vet mindre om arbeidsrelaterte skader (European Agency for Safety and Health at Work, 2007).
Bruk av riktig verneutstyr er ikke en innarbeidet rutine og vane hos unge, og blir i enkelte tilfeller valgt
bort (Isdal, 2008).
Unge arbeidstakere som skader seg gir ofte seg selv skylden for at ulykken oppsto, og at de ble skadet i
ulykken. I en undersøkelse fra Arbeidstilsynet svarte over halvparten av de skadde at de mente de selv
hadde skyld i ulykken. Dette kan være en indikasjon på at de ikke har nok kunnskap og erfaring til å
forstå arbeidsgivers tilretteleggingsplikter (Søvik, Lysberg, & Røyset, 2009). Et av eksemplene på dette
er det faktum at i åtte av 17 tilfeller hvor det ble identifisert at bruken av personlig verneutstyr ikke var
tilfredsstillende, sier den skadde at skaden kunne vært forhindret hvis han eller hun hadde oppført seg
annerledes. Men denne undersøkelsen viste også at enkelte unge arbeidstakere mente at ulykken kunne
vært unngått hvis bedriften hadde et bedre HMS-system. Noen svarte også at en kombinasjon av et
bedre HMS-system og endret adferd hos dem selv kunne endret situasjonen og dermed forhindret
ulykken. Men bare halvparten av lærlingene sammenlignet med de med andre ansettelsesforhold svarte
at endring i bedriftens HMS-system kunne ha forhindret ulykken. En annen undersøkelse viser at
manglende erfaring og bevissthet rundt HMS er årsak til ulykker. Lærlinger frykter utstyr de ikke har
ulykkeserfaring med, og de finner egne handlingsalternativer som går ut over sikkerheten for å holde
tidsfrister (Magnusson, 2009).
I EU er jordbruk den næringen med flest dødsulykker for de unge, etterfulgt av bygg og anlegg, kommunikasjon og industri. I Norge er det særlig innen overnatting og servering, varehandel, industri og
bygg og anlegg at flest unge arbeidstakere blir utsatt for ulykker. Industri hadde høyest antall meldte
yrkesskader i perioden 2003-2008, i tillegg til to arbeidsskadedødsfall. I bygg og anlegg døde fire unge
arbeidstakere i perioden 2003-2008. Varehandel hadde den tredje høyeste andel av unge med innmeldte
arbeidsskader i samme periode. (Bergsli, 2010)
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5 Forebyggende arbeid
5.1 Utdanning
Kunnskap om regler og vilkår i arbeidslivet er essensielt for å kunne få en god start på arbeidslivet. Det
vil bidra til å etablere en forebyggingskultur, hindre utstøtning og på lang sikt kunne forbedre arbeidsvilkårene for unge arbeidstakere. Det er derfor et stort behov for å satse mer på å øke de unges kunnskap om HMS før de går inn i arbeidslivet (Arbeidsdepartementet, 2011).
EU har i dag en helhetlig tilnærming til arbeidsmiljø, og da spesielt for unge arbeidstakere. Hovedstrategien er å forebygge. I stedet for å behandle eller utrede sykdom og skader har man som mål å unngå at de
skjer i utgangspunktet. EU identifisert tre viktige faktorer for å oppnå dette: utdanning, fokus og forventninger (Breslin, Polzer, MacEachen, Morrongiello, & Shannon, 2007). Det å få riktig kunnskap og opplæring er en forutsetning for at arbeidet kan foregå på en trygg og forsvarlig måte. En måte å gjøre dette i
praksis er å innføre HMS-undervisning i skolen og andre læringsarenaer (European Agency for Safety and
Health at Work, 2006c)
I en sammenligning av europeiske land og utdanning for unge arbeidstakere, kom det frem at de
landene som kombinerer teoretisk læring med praktisk arbeidserfaring, gjør det lettere for unge
arbeidstakere og komme ut i arbeid, enn de som bare fokuserer på læring på arbeidsplassen (Blossfield,
Buchholz, Bukodi, & Kurz, 2008). Ved gjennomgang av flere prosjekter i EU, vises det til at
utdanningstiltak er viktig. De kan ikke alene forhindre ulykker, men det er viktig å inkludere tanken om
trygge arbeidsvaner som en viktig del av opplæringa av den profesjonelle arbeidstakeren. Det er
nødvendig at arbeidsgiveren og andre arbeidstakere også blir involvert i opplæringa, i tillegg til
samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner, arbeidstilsyn og fagforeninger. Aktive læremetoder kan være
nyttig virkemiddel, f. eks ved å la de unge arbeidstakerne få utforske og løse problemer på
arbeidsplassen så langt det er mulig og således lære seg å kjenne igjen faresignaler (European Agency
for Safety and Health at Work, 2006b). HMS bør også inkluderes som et tema i flere fag på skolen, som
for eksempel språkfag eller litteraturfag, for å gi unge bedre kunnskap om temaet. HMS- opplæring i
alle yrker bør kunne brukes som et punkt på en cv eller et diplom.
En undersøkelse om lærlinger i bygg og anleggsbransjen viste at undervisningen i skolen dekker den
grunnleggende og generelle opplæringen når det gjelder bruk av verneutstyr, maskiner og verktøy, men
undervisningen fokuserer mindre på å vise utfordringer ved å jobbe i store bedrifter og ved bygg- og
anleggsplasser. Innføring i bruk av verneutstyr ble vektlagt uavhengig av virksomhetsstørrelse og
fagområde. (Kjestveit, Skaugen, & Holte, 2008)
HMS er et tema i læreplanen innenfor yrkesfaglig utdanningsprogram, hvor det er opp til den enkelte
skole å utforme opplæringen. Graden av kompetanse og holdninger til HMS- opplæring i den
videregående skole varierer, hvilket gir grunn for å vurdere om HMS er godt nok integrert og om det er
behov for bedre undervisningskompetanse innenfor emnet. Dette bør skje i samarbeid med
utdanningsmyndighetene, arbeidsmiljøstyremaktene og partene i arbeidslivet. Arbeidstilsynet vil bli en
aktiv part i dette samarbeidet og bidra til å utvikle rammer, innhold og strategier for
kompetanseutvikling innenfor HMS. Fra før har Arbeidstilsynet utarbeidet informasjonsvideoer i tillegg
til å holde foredrag og opplæring for lærere, elever og ansatte på opplæringskontorene. Også for de
uten arbeid bør HMS-opplæring være et tema og inkluderes i diverse kurs som ikke nødvendigvis gir et
diplom eller annet bevis på opplæring (Arbeidsdepartementet, 2011).
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5.2 På arbeidsplassen
En annen viktig faktor for å forebygge ulykker og sykdom hos unge arbeidstakere er at bedriften har
konstant og målrettet fokus på å tilrettelegge arbeidet ut ifra forutsetningene til den enkelte unge
arbeidstaker. For å kunne gjøre slike vurderinger er det nødvendig at bedrifter går aktivt inn for å
identifisere farer og gjøre risikoanalyser, samt ha et fremtidsrettet syn på ny teknologi, kunnskap og
endringer i arbeidsliv og samfunn generelt. Dette bidrar til at arbeidsgiveren kan være i forkant av
eventuelle nye risikofaktorer som dukker opp og som vil kunne påvirke unge arbeidstakere i fremtiden
(European Agency for Safety and Health at Work, 2006c). En risikoanalyse bør iverksettes før den unge
arbeidstakeren settes i arbeid og inneholde en evaluering av arbeidsplassen, fysiske, biologiske og
kjemiske faktorer, utstyr og bruk av dette. Organisering av arbeidsprosesser og opplæring må også
inngå i en slik risikoanalyse (European Agency for Safety and Health at Work, 2006c).
Det er viktig at arbeidsgiveren legger til rette for gode rammer og opplæring til arbeidstakere under 18 år,
ettersom de har andre utfordringer enn sine eldre kolleger. Dette utgjør en risiko som skal tas med i
betraktning når arbeidsgiver planlegger arbeidet (Jensen, 2011). For å beskytte arbeidstakeren må arbeidsgiver gi god nok opplæring og ledelse, i tillegg til egnede arbeidsoppgaver. Ved å trygge unge arbeidstakere,
trygger man samtidig også andre arbeidstakere, fordi man promoterer en sikkerhetskultur på arbeidsplassen. Unge arbeidstakere må også gis egnede oppgaver som passer deres alder, evner og erfaring.
Unge bærer ofte mer verneutstyr enn den gjennomsnittlige arbeidstaker, men de vet mindre om
arbeidsrelaterte skader og sykdommer. (European Agency for Safety and Health at Work, 2007) Det er
viktig å informere unge arbeidstakere om sykdommer og skader som kan relateres til jobben.
Arbeidsgiver og kolleger må også være klar over hvilke helserisikoer unge arbeidstakere er utsatt for.
Det er viktig å ha et kjønnsperspektiv på HMS-arbeidet, og å inkludere mangfoldsproblematikken når
det gjelder unge arbeidstakere fra andre land. Lærlinger og andre unge arbeidstakere ønsker å bli
godtatt, de fanger lynraskt opp det som er ”in” på arbeidsplassen. De ser opp til og respekterer sjefene.
Den nærmeste overordnede er en viktig person for lærlingene. (Tonstad, 2010)
Holdningskampanjer kan være nyttige, men de må formidles på en måte som når frem til de unge
(Isdal, 2008). Ungdom må være trygge på de rettighetene og pliktene de har i arbeidsmiljøarbeidet.
Dersom dette ikke blir ivaretatt, kan de påta seg risikofylte arbeidsoppgaver som kan ende i skader og
ulykker. Det er også viktig at det fokuseres på tidspress, da det kan føre til at unge velger mindre sikre
måter å utføre arbeidsoppgaver på. Kombinert med liten erfaring i utførelsen av arbeidsoppgaver kan
tidspress føre til ulykker. Utilstrekkelig opplæring i skolen om avansert utstyr som igjen blir brukt i
bedriftene kan føre til skader og ulykker (Isdal, 2008). Opplæring som fokuserer på
virksomhetsspesifikk kunnskap kan også gjøre det lettere for den unge arbeidstakeren å ta i bruk sine
egne tillærte kunnskaper (Winkelmann, 1997).
Bruk av eldre arbeidstakere som mentorer og mer erfarne unge arbeidstakere som hjelpere er viktig.
Verneombudet i bedriften påvirker også de unges atferd. Verneombud skal se til at virksomheten følger
arbeidsmiljøloven, og at de har skriftliggjorte og levende rutiner på HMS-området. En studie blant unge
arbeidstakere med arbeidsskader fant at alle de skadde i studien som oppga at ulykken kunne ha vært
forhindret ved endring i bedriftens HMS-system, også oppga at de hadde verneombud. Mens de som
ikke hadde verneombud oppga at endring i egen atferd kunne ha forhindret skaden, eller at det ikke var
noe som kunne ha forhindret skaden. Dette indikerer at verneombud kan ha en innvirkning på hva den
skadde ser på som viktig i det forebyggende arbeidet (Søvik, Lysberg, & Røyset, 2009). Dersom ikke
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systemer for å håndtere risiko er på plass i en virksomhet, er man mer avhengig av ildsjeler som
vektlegger HMS på mer uformelle måter (Kjestveit, Skaugen, & Holte, 2008).

5.3 Suksessfaktorer for å sikre unge arbeidstakere
I følge en gjennomgang av flere prosjekter innen EU (European Agency For Safety and Health at
Work, 2006b) pekes det på flere tiltak som sikrer et godt arbeidsliv for unge arbeidstakere:
•
•
•
•
•
•

Arbeidsgivere bør alltid fokusere på unge arbeidstakere som faktor i sin risikoplanlegging.
Arbeidsgiver må ha et høyt engasjement for HMS-tiltak som beskytter unge arbeidstakere.
Risikoarbeid som unge arbeidstakere påtar seg bør evalueres og vurderes etter endt periode.
Unge arbeidstakere bør tas med i planlegging av arbeidsoppgaver, og gis en aktiv rolle.
Det bør tas et helhetlig utgangspunkt ved å kombinere teoretisk og praktisk læring når de unge
skal ut på arbeidsplassen i sin praksisperiode.
Det må gjennomføres HMS-kampanjer rettet mot unge arbeidstakere i de bransjene hvor de er
hyppigst representert, som f. eks restaurantbransjen, frisøryrket og callsenter
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6 Arbeidstilsynets satsing rettet mot unge arbeidstakere
6.1 Arbeidstilsynets forebyggende virksomhet
I strategisk plan for Arbeidstilsynet 2008-2012 går det frem at etaten har som et av sine syv
satsningsområder å øke arbeidsmiljøkunnskapen hos unge arbeidstakere. Målet for satsningen er at
«unge arbeidstakere og deres arbeidsgivere skal ha kunnskap om arbeidslivets regler og sentrale
betingelser for et godt arbeidsmiljø, slik at de unge har best mulig forutsetning for å få en god start i
arbeidslivet». Arbeidsgiver skal ta hensyn til de unges manglende erfaring, og ta de nødvendige
forholdsregler slik at de får trygge og forsvarlige arbeidsforhold. Arbeidstilsynet mener det er viktig å
komme tidlig på banen og nå de som er på vei inn i arbeidslivet med relevant informasjon. Dette vil
bidra til å forebygge og forhindre utstøting fra arbeidslivet, og være med på å etablere en forebyggende
kultur som vil bidra til å bedre arbeidslivsstandarden på sikt.
Strategisk plan 2008-2012 har følgende strategier for å nå målet for satsningen:
• Gjennomføre tilsyn i utvalgte bransjer med høy andel av unge arbeidstakere, inkludert
lærlingbedrifter.
• Gjennomføre informasjons- og veiledningsarbeid rettet mot ungdomsskoler, videregående skoler,
ungdomsbedrifter, og universitets- og høyskolesektoren.
• I samarbeid med NAV bidra med informasjon til ungdom i skolepliktig alder om holdninger til
arbeid, helse og velferd.
• Jobbe opp mot utdanningsmyndighetene for at arbeidsmiljø tas inn i de unges utdanninger.

6.2 Rett start for unge arbeidstakere
I forbindelsen med satsningen ble det i 2009 startet opp et prosjekt som har fått navnet «Rett start for
unge arbeidstakere». Hovedaktiviteten i prosjektet har vært informasjon og veiledning, men det er også
blitt gjennomført mange tilsyn. Informasjons- og veiledningsarbeidet har skjedd gjennom deltagelse på
ulike typer møter og samlinger der unge arbeidstakere har vært tema, deltagelse med stand på
utdanningsmesser, samt foredrag på skoler, fortrinnsvis på videregående skole. Det er videre sendt ut
informasjon om satsningen til sentrale aktører, blant andre partene i arbeidslivet, NAV, Skatteetaten,
samt utdanningsetaten i hvert fylke.
Sommeren 2009 og 2010 ble det gjennomført aksjonsuker, hvor det i et konsentrert tidsrom ble
gjennomført tilsyn over hele landet, i næringer med stor andel unge arbeidstakere. I 2011 valgte
Arbeidstilsynet å legge aksjonsperioden til våren for å fange opp flere av de unge arbeidstakerne med
fast arbeid, og ikke kun de som er ute i sommerjobb. Det ble fokusert på varehandel og overnatting og
servering, da svært mange unge jobber innenfor disse bransjene. Blant annet ble dagligvarebutikker,
kiosker, bensinstasjoner, kafeer, puber og restauranter kontrollert. Sentrale temaer under tilsynene har
vært skriftlige arbeidsavtaler, opplæring av arbeidstakere og ledere, og arbeidstid, inkludert pauser og
nattarbeid. Et annet tema som det ble fokusert på under tilsynene, er om arbeidsgiver har foretatt
nødvendig kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet med tanke på at det kan medføre ekstra
arbeidsmiljømessige utfordringer å ha ansatt unge arbeidstakere.
Resultatene fra tilsynene viser at selv om de fleste bedrifter tar godt vare på sine unge ansatte, er det
likevel et klart forbedringspotensial på flere områder. Spesielt gjelder dette skriftlig arbeidsavtale og
risikovurdering for ansatte under 18 år. De fleste arbeidsgivere hadde et arbeid igjen å gjøre når det
gjelder arbeidsmiljølovens krav til særskilt risikovurdering for ansatte under 18 år. Bedriftene er pålagt å
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informere ansatte under 18 år og deres foresatte om risikoen som jobben innebærer. I 2009 var det kun
40 prosent av bedriftene som fulgte dette. I 2010 var dette tallet imidlertid økt til 66 prosent, en gledelig
utvikling. Derimot var det en nedgang i antall unge arbeidstakere med arbeidskontrakt fra 27 prosent i
2009 til 25 prosent i 2010. Det er også et krav om at virksomheter med over 20 ansatte skal føre lister
over unge arbeidstakere under 18 år, noe kun 21 prosent av de bedriftene som fikk tilsynsbesøk faktisk
gjorde. Derimot fant man at hele 91 prosent av virksomhetene hadde tilfredsstillende rutiner på plass
for nattarbeid med arbeidstakere under 18 år i 2009 og tilsvarende 95 prosent i 2010.
Det har i forbindelse med aksjonsuketilsynene vært etablert et informasjonssamarbeid med LOs
sommerpatrulje, og Arbeidstilsynet har også i flere fylker bidratt med opplæring av sommerpatruljens
medlemmer knyttet til sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Erfaringene fra samarbeidet med LOs
sommerpatrulje har vært utelukkende positive. halvparten av de 438 virksomhetene som ble besøkt i
2011 fikk ett eller to pålegg.

6.3 Ungt entreprenørskap og lærlinger
Høsten 2011 har Arbeidstilsynet satt spesielt fokus på lærlinger og ungdomsbedrifter i Ungt Entreprenørskap. Om lag 100 tilsyn ble gjennomført i virksomheter som har lærlinger, for å undersøke hvordan
lærlinger blir ivaretatt som arbeidstaker og for å kontrollere om arbeidsgiver sørger for at lærlingene har et
godt og trygt arbeidsmiljø. Samme antall tilsyn vil bli gjennomført i ungdomsbedrifter i den videregående
skolen, men her er fokuset først og fremst å gi deltagerne i ungdomsbedriftene informasjon og veiledning
om sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven. Disse tilsynene førte til en høy medieoppmerksomhet og
forhåpentligvis også en økt bevissthet hos skoleeiere om betydningen av HMS i utdanningen. Tilbakemeldingene er positive fra lærere og unge bedriftslærere, da veiledningen har gitt dem ny kunnskap. De gir
uttrykk for at det er svært lærerikt, nyttig og nødvendig å få Arbeidstilsynet på besøk.

6.4 Informasjonsarbeid
I forbindelse med satsingen rettet mot unge arbeidstakere, er det også blitt laget mye skriftlig informasjonsmateriell. Dette er blitt delt ut både i forbindelse med veilednings- og informasjonsoppdrag og under tilsyn.
Materiellet er også lagt ut på Arbeidstilsynets hjemmeside på en egen underside med informasjon beregnet
på unge arbeidstakere og deres arbeidsgivere, www.arbeidstilsynet.no/ung. Arbeidstilsynet er videre opptatt
av å treffe ungdommene på deres egne arenaer, deriblant på aktuelle sosiale medier. Arbeidstilsynet opprettet vinteren 2011 en egen Facebook-side. 3300 personer følger Arbeidstilsynet på Facebook, og det
legges daglig inn kommentarer og spørsmål. Disse blir besvart av Arbeids-tilsynets svartjeneste. Unge
arbeidstakere har også vært sentrale temaer i flere utgaver av bladet «Arbeidervern».

6.5 Ny i arbeidslivet
I perioden 2013–2016 skal Arbeidstilsynet videreføre arbeidet opp mot unge arbeidstakere, men i tillegg
til dette skal etaten også fokusere på nyetablerte virksomheter. Disse har etter Arbeidstilsynets erfaring
bruk for kunnskap om hvilke krav som stilles til arbeidsmiljø og HMS-arbeid. Det er grunn til å tro at
det i nyetablerte virksomheter vil gå noe tid før nødvendige HMS-systemer er utviklet og tatt i bruk.
Målet er at man gjennom å informere ledere i nyetablerte virksomheter om krav til å ivareta
arbeidsmiljø og HMS- arbeid vil sikre at de har god nok kunnskap om arbeidslivets regler og sentrale
betingelser for et godt arbeidsmiljø.
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7 Avslutning
Unge arbeidstakere møter mange utfordringer når de trer inn i arbeidslivet. Det er viktig å ivareta denne
ekstra sårbare gruppen av arbeidstakere, noe lovverk, tilrettelegging og holdningsskapende virksomhet
bidrar til. Et viktig element i dette arbeidet er å bevisstgjøre både de unge arbeidstakerne og deres
arbeidsgivere om hvilke krav som stilles til arbeidsmiljø og hvilke rettigheter denne gruppen har. Det å
ha kunnskap om arbeidslivets regler og betingelser vil bidra til at unge er bedre rustet til å ta fatt på sin
yrkeskarriere.
I egenskap av sin alder og sin mangel på erfaring er unge arbeidstakere spesielt utsatt for risiko på
arbeidsplassen sammenlignet med eldre kollegaer. De har generelt en tendens til å utsette seg for risiko,
i tillegg til at opplæring og organisatoriske betingelser på arbeidsplassen er dårligere for denne gruppen.
Det viser seg også at unge arbeidstakere følger det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, noe som er med på å
bidra til kjønnsforskjellene.
Det finnes flere lover og forskrifter som har til hensikt å beskytte unge arbeidstakere i arbeidslivet og
sørge for at det blir tatt hensyn til deres unge alder. Blant annet kan ikke personer som er under 15 år
og skolepliktige utøve arbeid, med unntak av tilfeller hvor det er knyttet til kultur, utdanning eller er lett
arbeid etter fylte 13 år. I arbeidsmiljøloven er det også et krav til at arbeidstakeren er kjent med den
risiko som jobben medfører, samt at han eller hun får tilstrekkelig opplæring til. Dette er noe som ofte
ikke innfris i arbeidsforhold med unge arbeidstakere. I tillegg legges det også begrensninger på
arbeidstid for unge under 18 år.
Å fokusere på unge arbeidstakere og deres arbeidssituasjon er svært viktig med tanke på at de danner
grunnlaget for fremtidens arbeidsliv. Å fokusere på arbeidslivets spilleregler er svært sentralt i et forebyggende perspektiv, og dette må også bli et større tema innenfor utdanningssystemet. Å kombinere
skolegang med en praksisperiode hvor de unge får oppfølging på arbeidsplassen gir et helhetlig
utgangspunkt. Det må alltid fokuseres på unge arbeidstakere som faktor i risikoplanlegging, og unge
arbeidstakere bør tas med i planleggingen av arbeidsoppgaver. Arbeidstilsynet har i samarbeid med
andre aktører satt i gang flere kampanjer for å øke bevisstheten rundt unge arbeidstakere, både hos de
unge selv, men også hos arbeidsgiverne, og etaten vil fortsette å kjøre HMS-kampanjer rettet mot unge
arbeidstakere i de næringene hvor de er hyppigst representert.
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