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Sammendrag
Denne rapporten inneholder en oppdatert vurdering og analyse av arbeidsmiljøutfordringer i norsk
arbeidsliv. Rapporten er utarbeidet av Direktoratet for arbeidstilsynet ved Avdeling for dokumentasjon
og analyse.
Rapporten omtaler innledningsvis i kapittel 2 sentrale rammebetingelser for et godt arbeidsmiljø. Slike
rammebetingelser er oftest utløsende for endringer i sysselsettingsstruktur. I følge Nasjonal overvåking av
arbeidsmiljø og -helse (NOA) har arbeidslivet de siste tiårene vært preget av både små gradvise og store
omfattende endringer som over tid har påvirket hvordan folk har det på jobb. NOA viser spesielt til fire
slike internasjonale rammebetingelser som også er beskrivende for endringene norsk arbeidsliv nå står
oppe i: Globalisering, demografiske endringer, teknologiske endringer og en endret risikoopplevelse.
Videre presenteres kort Arbeidstilsynet sin arbeidsmiljømodell, og forankret i denne beskrives viktige
organisatoriske arbeidsbetingelser som bidrar til forebygging av belastninger og utstøting. Arbeidstilsynet
mottar meldinger om alvorlige skader og arbeidsrelatert sykdom, og forvalter statistikk over utviklingen i
disse. Avslutningsvis i kapittelet presenteres overordnede utviklingstrekk fra disse datakildene.
I kapittel 3 presenteres utvalgte risikoforhold i fem hovednæringer. Det er innenfor disse næringene at
Arbeidstilsynet vil prioritere sin tilsynsinnsats de neste årene. Utfordringene som trekkes frem vil likevel
ha relevans også i næringer som ikke er presentert.
Bygge- og anleggsnæringen beskrives som en stor og viktig næring, dominert av mannlige arbeidstakere.
Næringen sysselsetter flere yrkesgrupper som samlet har et høyt eksponeringsnivå av både kjemiske,
biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Dette er næringen der vi finner de fleste arbeidsinnvandrerne,
og skadeforebygging og sosial dumping har stort fokus. Håndverkere er den mest skadebelastede yrkesgruppen i næringen, hvor det videre er høy forekomst av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.
Helse- og sosialtjenester er den i særklasse største næringen med 530 000 sysselsatte. Store deler av
næringen er kvinnedominert, og mange jobber deltid og turnus. Helsesektoren har vært gjennom store
omstillinger. Næringen preges av stort omfang av skader, men få alvorlige. Den har samtidig høyest
sykefraværsprosent. Sentrale utfordringer i næringen inkluderer at det for den enkelte har det vært
vanlig å utføre oppgaver uten tilstrekkelig opplæring. Arbeidshverdagen preges av høyt arbeidstempo
og vanskelig å få tid nok til å utføre oppgavene på en skikkelig måte. Mange ansatte i pleie- og omsorgssektoren utfører tunge løft og arbeid i ubekvemme stillinger. Flere yrkesgrupper i næringen er
eksponert for mange risikofaktorer. Leger og pleiere er smitteutsatt.
Transport og lagring sysselsatte i 2010 om lag 5,5 prosent av norske arbeidstakere. Transportyrkene finnes
igjen i mange andre næringer. Arbeidstilsynets aktivitet i næringen har i hovedsak vært knyttet til forebygging av ulykker, sosial dumping og muskel- og skjelettplager. Mange ansatte i næringen har lange
arbeidsuker, og skift- og nattarbeid er svært vanlig. Manuelle håndteringer av gods og varer er fortsatt
en utfordring i deler av næringen. Antall arbeidsskadedødsfall innen transportnæringen har holdt seg på
et stabilt høyt nivå. En stor andel av arbeidsskadedødsfallene i næringen kan relateres til trafikken.
Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet er det flere yrkesgrupper med store arbeidsmiljøutfordringer.
Eksempler på slike yrkesgrupper er servicepersonell i hotell og restaurant, kokk, kjøkkenassistent, og
renholdere. Forebygging av sosial dumping, styrke tilrettelegging og oppfølging og øke kunnskapen om
arbeidsmiljø hos unge arbeidstakere har vært de store aktivitetene for Arbeidstilsynet i denne næringen.

5

Deler av næringen er preget av ufaglært arbeidskraft og et segregert arbeidsmiljø. Deltid, skift og
nattarbeid er typisk for de mest utsatte yrkesgruppene. En stor andel arbeidstakere må jobbe i et høyt
arbeidstempo, og jobbusikkerhet er vanlig. Kvinner er utsatt for seksuell trakassering, vold og trusler.
Mindre alvorlige arbeidsulykker er vanlig. De fleste helseplagene relateres til muskel- og skjelettsmerter,
og arbeidstakerne utsettes for mange ulike typer belastninger.
Innenfor forretningsmessig tjenesteyting er det spesielt renholderyrket som vurderes i rapporten. Næringen
som sådan er i stor vekst, spesielt undernæringen «utleie av arbeidskraft». Utfordringer knyttet til innleide arbeidstakere behandles i kapittel 4. Renholdere er en særskilt utsatt yrkesgruppe og er utsatt for
mange uheldige belastninger. For eksempel brukes mange feilmerkede kjemikalier i renholds-bransjen.
Mange arbeidstakere har en fremmedspråklig bakgrunn, noe som blant annet skaper utfordringer
knyttet til kommunikasjon i dialog mellom leder og arbeidstaker. Næringen inkluderer arbeidstakere på
korttidsopphold i Norge. En stor andel av Arbeidstilsynets aktiviteter har vært konsentrert om
forebygging av sosial dumping, forebygging av ulykker og markedskontroll av renholdskjemikalier.
I kapittel 4 presenteres særskilte utsatte grupper i arbeidslivet, som det er naturlig å trekke frem adskilt
fra den næringsvise gjennomgangen. Gruppene som trekkes frem er arbeidsinnvandrere, arbeidstakere
med ikke-vestlig bakgrunn, arbeidstakere med funksjonshemming, unge arbeidstakere, innleide
arbeidstakere, samt små virksomheter.
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1 Bakgrunn og formål
Som tilsynsmyndighet, premissgiver og veileder skal Arbeidstilsynet være i forkant av utviklingen i
arbeidslivet. Dette innebærer at etatens virksomhet blant annet skal baseres på dokumentert kunnskap
om forutsetninger for et fullt forsvarlig og trygt arbeidsliv for alle.
Arbeidstilsynet har i perioden 2013 til 2016 fem hovedstrategier for å fremme et godt arbeidsliv:
 Satsinger i utsatte næringer
 Styrke samarbeidet med partene
 Spre kunnskap til de som er nye i arbeidslivet: Unge arbeidstakere og nyetablerte virksomheter
 Aktiv oppfølging av tips og meldinger
 Gjennomføre utadrettet aktivitet basert på årlige prioriteringer
Både utarbeidelsen og gjennomføring av strategiene er basert på at Arbeidstilsynet skal gjøre en
risikobasert prioritering av den utadrettede aktiviteten. Dette innebærer at Arbeidstilsynet skal ha en
risikobasert tilnærming til prioritering av tema, næringer og virksomheter, og at et bredt kunnskaps underlag skal ligge til grunn for å gjøre gode valg og prioriteringer.
Denne rapporten er en del av dette kunnskapsunderlaget. Rapporten gir en oppdatert analyse av
arbeidsmiljøtilstanden i Norge, hvor årsaker til utstøting fra arbeidslivet er vektlagt. I tillegg til denne
rapporten er Arbeidstilsynets prioriteringer gjort på bakgrunn av vurderinger fra arbeidsmedisingruppen og de faglige kompetansenettverkene i Arbeidstilsynet, samt Statens arbeidsmiljøinstitutt
(STAMI). Disse innspillene har fokusert på forslag til nye konkrete tilsynsprosjekter og dokumenterte
arbeidshelseutfordringer.
I rapportens utforming er det vektlagt at den skal være et nyttig verktøy i det utadrettede arbeidet i
planperioden. Et grep som sikrer dette er at rapporten er strukturert etter utvalgte hovednæringer.
Hovednæringene er valgt ut fra en helhetlig vurdering av konkret eller fremtidig risiko for skade,
sykdom og utstøting.

2 Arbeidsliv i endring
Endringer i arbeidslivet kan fanges opp og beskrives på ulike måter. I Norge har andelen sysselsatte og
sysselsetting innenfor ulike næringer endret seg over tid. I forhold til størrelse skiller helse- og sosialtjenester og varehandel, reparasjon av motorvogner seg ut som de i særklasse største næringene.
Sysselsettingen i de enkelte næringene er sentralt, i den forstand at også tilsynelatende mindre alvorlige
arbeidsmiljøproblemer får dramatiske samfunnsmessige konsekvenser når antallet sysselsatte øker.
Tallstørrelser for slike strukturelle forhold i arbeidslivet er blant annet tilgjengelig fra Statistisk
sentralbyrå (SSB).
Vel så viktig som endringer i strukturelle forhold er det å fange opp nye eller endrede rammebetingelser
for arbeidslivet. Slike rammebetingelser er oftest utløsende for endringer i sysselsettingsstruktur. I følge
Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse (NOA) så har arbeidslivet de siste tiårene vært preget av
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både små gradvise og store omfattende endringer som over tid har påvirket hvordan folk har det på
jobb. I NOAs faktabok om arbeidsmiljø og helse fra 2011, skisseres spesielt fire slike internasjonale
rammebetingelser som også er beskrivende for endringene norsk arbeidsliv nå står oppe i:
Globalisering gir økt konkurranse som kan medføre økte krav til omstilling og nedbemanning, mer
midlertidig arbeid, økt jobbusikkerhet, større arbeidsintensitet, økt tidspress på jobben, flere selvstendig
næringsdrivende uten ansatte og flere små foretak som har mindre kunnskap om helsefarlige arbeidsoppgaver og relevant regelverk.
Demografiske endringer har medført en større andel eldre yrkesaktive og økt arbeidsinnvandring. Den
aldrende arbeidsstyrken er en konsekvens av at befolkningen generelt blir eldre, og at pensjonsalderen
øker. Arbeidsinnvandrerne er ifølge statistikken mer utsatt for ulykker, skader og yrkessykdommer.
Demografiske endringer kan også føre til press på kronisk syke ansatte eller andre som ellers kan ha
ønske om å redusere sin stillingsandel.
Teknologiske endringer forsterker vridningen mot et tjenestesamfunn med et mindre tydelig skille mellom
arbeid og fritid. I tillegg vil det bli skapt flere og nye arbeidsoppgaver i grenseflaten mot kunder og
klienter, som kan medføre økte psykososiale påkjenninger. Ny teknologi som innehar tekniske
nyvinninger kan innebære nye risikoer og ukjente helseeffekter. Et eksempel kan være en økning i
muskelskjelettlidelsene på grunn av inaktivitet, statiske arbeidsstillinger og repetitive bevegelser.
Ny og endret risikoopplevelse har forandret oppfatningen av hva som bør være akseptabelt risikonivå. Det at
man aksepterer mindre risiko i arbeidet, kan sees i sammenheng med nye og forbedrede målemetoder
så vel som økt bevissthet og ny kunnskap om virkningene av kombinerte påvirkninger.
Endringer i slike rammebetingelser for arbeidslivet setter press på arbeidsbetingelsene og dermed også
lovverket og kravene til virksomhetenes systematiske HMS-arbeid. Det kan av den grunn være naturlig
å se nærmere på Arbeidstilsynet sin arbeidsmiljømodell (figur 1), hvor arbeidsbetingelser utgjør kjernen
i modellen. Modellen er tenkt som et verktøy i forbindelse med tilsyn, men representerer også en måte
å forstå virkeligheten på ute i virksomhetene. Modellen kan ses på som en strukturering av kravene i
arbeidsmiljøloven og synliggjør også den grunnleggende betydningen de organisatoriske
arbeidsbetingelsene har for arbeidsmiljøet i enhver virksomhet.
Selv om arbeidsmiljømodellen ikke primært er laget for analyser på overordnet nivå, illustrerer den
arbeidsbetingelsenes betydning for et fullt forsvarlig arbeidsliv. Gjennom lovverket er det stilt krav til at
virksomhetene skal drive et forsvarlig og relevant HMS-arbeid som gjenspeiler de kartlagte arbeidsmiljøutfordringene i virksomheten. Slik skal de sørge for at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller
psykiske belastninger som kan forårsake skader eller sykdom. Denne årsakskjeden illustreres ved boks 1, 2
og 5 i modellen. Modellen illustrerer videre hvilke innganger man kan benytte for å skaffe seg nødvendig
informasjon om virksomhetenes arbeidsmiljø og HMS-arbeid, og sammenhengen mellom disse.
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En arbeidsmiljømodell
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Figur 1 Arbeidsmiljømodellen

I arbeidsmiljølovens kapittel 4 stilles det krav til at arbeidstakerne ikke skal utsettes for belastninger
slik at skader eller sykdom oppstår. Det stilles også krav til tilrettelegging når en arbeidstaker har fått
redusert sin arbeidsevne. I praksis betyr dette at når arbeidsmiljøaktørene skal jobbe for et godt og
inkluderende arbeidsliv, så er man nødt til å ta hensyn til konsekvensene av uheldige belastninger.
Samtidig må aktørene rette stor oppmerksomhet mot de sentrale arbeidsbetingelsene for å forebygge at
uheldige belastninger faktisk oppstår.
Arbeidsbetingelser er de strukturelle sidene ved arbeidssituasjonen som er felles for alle ansatte, uavhengig
av den enkeltes opplevelse.1 Det kan ta lang tid før dårlige arbeidsbetingelser slår ut i uheldige fysiske og
psykiske belastninger og konsekvenser i form av skade, sykdom, sykefravær og utstøting. I mange tilfeller
er ikke konsekvensene av risikoforholdene de organisatoriske arbeidsbetingelsene utgjør kjent, og det kan
derfor være alvorlige konsekvenser som følge av disse betingelsene på lang sikt. Dette gjelder også for
andre arbeidsbetingelser enn de organisatoriske.
En annen sentral boks i modellen er kravene til HMS-arbeid og -ressurser. Et systematisk arbeid med
helse, miljø og sikkerhet er et virkemiddel og en metode som arbeidsgiver skal benytte for å sikre at
lovens krav til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø blir ivaretatt. Det sentrale er at HMS-arbeidet integreres i den
overordnede styringen og planleggingen av virksomheten. Til hjelp i dette arbeidet har arbeidsgiver verneombud, arbeidsmiljøutvalg og bedriftshelsetjeneste. I tillegg har alle arbeidstakere plikt til å delta i dette
arbeidet. Ulike rutiner er ikke tilstrekkelig for å si at en virksomhet arbeider aktivt med HMS. Det er viktig
at virksomheten ser HMS-arbeidet som en integrert del av organiseringen og styringen av virksomheten
og at dette arbeidet er levende arbeid som ikke kun står i permer, men blir brukt aktivt i hverdagen.
Arbeidsbetingelsene og kravene til HMS-arbeid og -ressurser kan gi ulike konsekvenser for arbeidstakernes helse og velvære, som ulike psykiske og fysiske belastninger som kan utvikles til sykdom, skade
og utstøting fra arbeidslivet. Disse konsekvensene finner vi i modellens boks 5. Hvordan arbeidsbetingelsene og kravene til HMS-arbeid og ressurser fungerer i praksis og hvordan de blir beskrevet, opplevd
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og vurdert av både arbeidstakerne og arbeidsgiver vil kunne påvirke utviklingen av fysiske og psykiske
belastninger (boks 4).
Arbeidstilsynets tilsynsstrategi sier at etaten skal vektlegge de organisatoriske forholdene i etatens møte med
virksomhetene, noe som også tydeliggjøres i arbeidsmiljømodellens boks 1. I en vurdering av arbeidsmiljøtilstanden og de viktigste årsakene til utstøting er det derfor naturlig å presentere overordnede utviklingstrekk knyttet til sentrale organisatoriske arbeidsbetingelser. Det er videre naturlig å presentere et overblikk
over uheldige arbeidsmiljøkonsekvenser, slik disse kommer til utrykk i etatens registre over arbeidsrelaterte
skader og sykdom. Mer konkrete utfordringer knyttet til tekniske, kjemiske, psykososiale, og ergonomiske
arbeidsbetingelser, samt konkrete HMS-utfordringer knyttet til disse, vil bli behandlet i de relevante
næringskapitlene.
Oppsummert:
 Internasjonale trender påvirker også norsk arbeidsliv
 Arbeidslivet preges av både små gradvise og store omfattende endringer
 Endringene påvirker hvordan folk har det på jobben
 Endringer i arbeidslivet setter press på arbeidsbetingelsene
 Behov for å rette stor oppmerksomhet mot de sentrale arbeidsbetingelsene

2.1 Organisatoriske arbeidsbetingelser
Organisatoriske arbeidsbetingelser dreier seg om hvordan arbeidet utformes og organiseres. Arbeidsmiljøloven av 1977 bygget på at arbeidsmiljøproblemer i betydelig grad har sammenheng med måten
arbeidet er utformet og organisert på. Arbeidstakermedvirkning skulle være med å sikre en god utforming
og organisering. De to hovedgrepene for å skape et godt arbeidsmiljø går i følge lovverket altså gjennom
organisering av arbeidet og gjennom arbeidstakermedvirkning. Dette grunnlaget er videreført i nåværende
lov. Kravet til arbeidstakermedvirkning er i seg selv en organisatorisk arbeidsbetingelse som gjennomsyrer
hele lovverket og alle fagområder. Å bedre de organisatoriske arbeidsbetingelsene er derfor både et mål i
seg selv og et viktig virkemiddel for å sikre ivaretakelse av kravene på de andre fagområdene.
I Arbeidstilsynets arbeidsmiljømodell illustreres de organisatoriske arbeidsbetingelsene i boks 1. Dette
er krav til arbeidsmiljøet som er strukturelle, omfatter alle arbeidstakere og er uavhengig av hvordan
den enkelte arbeidstaker vurderer betingelsene. De organisatoriske arbeidsbetingelsene legger føringer
for ergonomiske, psykososiale, kjemiske, biologiske, fysiske og mekaniske arbeidsbetingelser. Disse
betingelsene kan ses på som ytterligere konkretiseringer av de organisatoriske arbeidsbetingelsene.
Organisatoriske arbeidsbetingelser gjelder for alle arbeidstakere i alle næringer. Ikke alle blir eksponert
for kjemikalier. Men alle blir påvirket av organisatoriske arbeidsbetingelser. De organisatoriske
arbeidsbetingelsene gjelder også uavhengig av om de ansatte vurderer betingelsene som gode eller
dårlige. Har virksomheten fleksitid, er dette ordningen, uavhengig av hva de ansatte synes om den.
Organisatoriske arbeidsbetingelser har en tosidig funksjon sammenlignet med de øvrige fagområdene.
For det første skaper disse i seg selv eksponeringssituasjoner som kan føre til uheldig psykisk og fysisk
belastning. Det er derfor viktig å føre kontroll med at de organisatoriske kravene ivaretas i seg selv. Et
eksempel her er arbeidstidsordninger. Jobber du lange dager over lang tid og uten tilstrekkelig hvile
mellom arbeidsøktene, anses dette som belastende i seg selv. For det andre påvirker organisatoriske
arbeidsbetingelser mulighetene virksomhetene har for å ivareta kravene på de andre fagområdene. Et
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eksempel kan være at hvis arbeidssituasjonene er styrt av tempokrav og liten frihet, som er organisatoriske
arbeidsbetingelser, kan dette redusere virksomhetens muligheter til å ivareta lovens ergonomiske krav til
variasjon i arbeidet. På tilsvarende måte vil høye tempokrav kunne gjøre det vanskeligere å ivareta
sikkerhetskrav eller opplæring i bruk av kjemikalier. De organisatoriske arbeidsbetingelsene kan både
skape problemer på de øvrige fagområdene og settes inn som tiltak for å løse problemene
2.1.1 Organisering av arbeidet
Arbeidets organisering og tilrettelegging handler om jobbutforming i bred forstand. Organiseringen av
arbeidet danner grunnlaget for å sikre at aktiviteten er i samsvar med de
Psykologiske jobbkrav:
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven som verner arbeidstakernes sikkerhet,
 Behov for variasjon i
helse og velferd slik at arbeidet ikke skaper uheldige fysiske og psykiske
arbeidet
1
belastninger. Arbeidsgiver skal også ta hensyn til menneskets

Utvikling av kunnskap
forutsetninger og fundamentale behov når de er knyttet til arbeidet, ofte
som ledd i arbeidet
omtalt som psykologiske jobbkrav.
 Selvbestemmelse


Kontakt med andre

Omstillinger
 Sammenheng mellom
Omstillinger eller endringer i måten å organisere arbeidet på er en naturlig
egne oppgaver og
virksomheten for øvrig
del av arbeidslivet. Takten i endringene har økt de siste årene og det er

Jobben er forenlig med
vanligere nå enn før at omstillinger er mer å regne som kontinuerlige
en ønskverdig framtid
prosesser enn enkeltstående tiltak.2 Tre av ti sysselsatte har vært gjennom
omorganiseringer som har påvirket egen arbeidssituasjon i perioden 20062009.3 I tillegg har én av fem vært gjennom nedbemanning i egen avdeling i samme periode, og 35
prosent av disse sier at nedbemanningen har hatt stor betydning for egen arbeidshverdag.
En positiv konsekvens av omorganiseringer kan være bedre organisering av arbeidet og bedre
tilrettelegging for arbeidstakerne. Men en utbredt negativ konsekvens er økt usikkerhet blant de ansatte,
noe som kan henge sammen med mangel på informasjon om prosessen og manglende medvirkning.
Omstillinger med nedbemanning kan medføre dårligere selvopplevd helse, økt bruk av medikamenter,
muskelskjelettplager, økt risiko for framtidig uførepensjon, økt generell dødelighet og økt dødelighet
relatert til hjerte- og karsykdom.4
2.1.2 Ansettelsesforhold og tilknytning til arbeidslivet
Den skriftlige arbeidsavtalen regulerer arbeidsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, herunder
når og hvor mye man skal jobbe og om man er fast eller midlertidig ansatt. Andelen midlertidig ansatte
har vært stabil det siste tiåret og har ligget på mellom ti og 12 prosent av alle sysselsatte. Blant de
mellom 15 og 24 år som ser på seg selv som arbeidstakere er én av fire
Det har i de siste årene vært
midlertidig ansatte. Den vanligste formen for midlertidig ansettelse er å
en nedgang i andelen som
være vikar for en bestemt person, engasjement, lærling/praktikant/
jobber uten skriftlig arbeidsstipendiat, prosjektansatt, eller ekstrahjelp. Av alle midlertidig ansatte
kontrakt, men fortsatt
oppgir åtte prosent at de er formidlet via et vikarbyrå.
arbeider én av ti uten
arbeidsavtale. Andelen
kvinner som mangler avtale
er dobbelt så høy som hos
menn.3 Blant menn mellom
55 og 66 år mangler én av
fem skriftlig arbeidsavtale.

Midlertidig ansatte har større risiko for psykiske plager, og midlertidig
ansatte med dårlig helse som jobber på korte kontrakter har økt risiko
for å falle ut av arbeidslivet.4 De midlertidige ansatte har også økt risiko
for ulykker som kan komme av mindre erfaring, mangel på opplæring
og sikkerhetstrening på jobben.4

Færre kvinner og flere menn jobber i dag deltid enn for ti år siden.4 I dag jobber 41 prosent av de
sysselsatte kvinnene og 14 prosent av mennene deltid, men mange kvinner som har deltidsarbeid
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ønsker å jobbe mer. Siden 1972 er menns ukentlige arbeidstid redusert med omkring fem timer.
Kvinners arbeidstid er i den samme perioden redusert med halvannen time.
2.1.3 Arbeidstidsordninger
Andelen arbeidstakere som arbeider i skift- og turnusordninger er høyere i Norge enn i mange andre
land og omfanget har økt jevnt de siste årene. Skift- og turnusarbeid er over tid forbundet med en økt
risiko for blant annet mage- og tarmplager og hjerte- og karsykdom.4
Sju av ti norske arbeidstakere
Spesielt er nattarbeid over lengre tid forbundet med økt ulykkesrisiko,
arbeider på dagtid mellom
redusert prestasjonsevne, forkortet søvn, søvnforstyrrelser, hjerte- og
kl. 06 og 18. Samtidig jobber
karsykdommer, brystkreft hos kvinner og nedsatt fruktbarhet hos
én av fire skift eller turnus og
kvinner, for tidlig fødsel og senabort.4
fire prosent jobber regelmessig
om natten, mens 16 prosent

Av de yrkesaktive jobber vanligvis 17 prosent over 45 timer per uke
jobber av og til om natten.
og bare halvparten av disse får kompensert de lange arbeidsukene
gjennom overtid som skal avspaseres eller utbetales. Lange arbeidsuker er vanligst blant menn og øker med utdanningslengde. På den andre siden er andelen som jobber
lange uker blant de laveste i Europa. Både lange arbeidsdager og arbeidsuker er knyttet til uheldige
fysiske og psykiske belastninger samt negative helsekonsekvenser. Lange arbeidsuker er dessuten
forbundet med økt risiko for arbeidsulykker og en gradvis reduksjon av yteevne.3 Studier viser også at
lange arbeidsuker (over 45 timer i uka) kan føre til psykiske problemer som angst og depresjon5, økt
risiko for hjerte- og karsykdom og muskel- og skjelettplager.6 Lange arbeidsuker kan også svekke
hjernefunksjoner som korttidshukommelsen, håndtering av ord og resonneringsevnen og kan medføre
en økt risiko for demens.6 Påfølgende lange arbeidsdager og -uker vil kunne påvirke muligheten for å
kunne hente seg inn igjen.
2.1.4 Medvirkning og informasjon
Et godt arbeidsmiljøarbeid er avhengig av et godt samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiver.
Det kan dreie seg om direkte eller indirekte medvirkning.1 Direkte medvirkning handler om muligheten
for å påvirke og ta beslutninger i forhold som mer direkte angår ens egen arbeidssituasjon gjennom for
eksempel medarbeidersamtaler, eller å bli tatt med på råd ved endringer av utstyr eller arbeidsprosesser.
Sistnevnte handler om deltakelse i ulike typer besluttende organer som blant annet verneombudsordningen og arbeidsmiljøutvalg. Medvirkning har helt siden de første avtaleinngåelsene hatt både
rettferdighet og produktivitet som begrunnelse.7
Én av tre arbeidstakere mener de har fått for lite informasjon i forbindelse med nedbemanning i egen
avdeling og to av tre mente det hadde vært utilstrekkelig medvirkning.4 Mangel på medvirkning og
informasjon under omstillingsprosesser er knyttet til økt usikkerhet, psykiske helseplager og plager
knyttet til nakke, skulder og rygg.8 Men også i den vanlige arbeidssituasjonen er det viktig med
medvirkning for å ivareta de psykologiske jobbkravene.
2.1.5 Jobbintensitet
Økt jobbintensitet har vært en økende risikofaktor i EU og i Norge siden 1990-tallet.4 Jobbintensitet og
jobbintensivering er knyttet til mange ulike betingelser. Både endringer i arbeidsorganisering med økt
automatisering, autonomi, endringer i bruk av evaluering av arbeid, kontrollmekanismer, bruk av frister,
fleksibilitet og mindre tid til pauser er knyttet til jobbintensivering.9 Jobbintensivering kan komme av
organisasjonsmessige og teknologiske innovasjoner, radikale endringer i tidsbruk (herunder bruk av
nattarbeid, økning i tidspress, arbeid i høyt tempo, uforutsigbarhet), økt bruk av teknologi knyttet til
«just-in-time»-produksjon, fleksibilitet samt økt bruk av kontroll og overvåking.9 I 2000 jobbet halvparten av alle arbeidstakere i Europa for å holde tidsfrister i minst halvparten av arbeidstiden, over to
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av fem jobbet i et høyt tempo minst halvparten av tiden og én av fem hadde ikke nok tid til å fullføre
arbeide sitt.
Jobbintensitet er direkte knyttet til et høyere tempo i arbeidet noe som øker risiko for skader på
arbeidsplassen. Høye jobbkrav kombinert med liten styring av egen arbeidshverdag er forbundet med
økt risiko for hjerte- og karsykdom blant menn samt depresjon og rygg/nakkesmerter blant både menn
og kvinner.4 To av fem norske sysselsatte rapporterer om at de har for mye å gjøre og at de må jobbe i
høyt tempo.3
2.1.6 Kontroll og overvåking
I forbindelse med innføring av ny teknologi har det kommet til andre former for kontroll og overvåking på arbeidsplassen enn tidligere. Det kan være snakk om både adgangskort og adgangskontroll,
kameraovervåking, overvåking av e-post og nettsidebruk samt bruk av overvåking via GPS. Etablerte
idealer i arbeidslivet, som likevekt mellom partene, høy grad av tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, medbestemmelse, ansvarliggjøring samt personlig frihet og utfoldelse antas å bli satt på prøve
gjennom nye former for kontroll og overvåking.10
Den teknologiske utviklingen medfører nye former å overvåke ansatte på og enklere måter å samle inn,
lagre og sammenkoble informasjonen fra overvåkingen. Denne overvåkingen har konsekvenser for
arbeidsmiljøet og for den enkeltes personvern som handler om tillitt og makt i relasjonen mellom
arbeidsgiver og arbeidstaker, samhandlingsrelasjoner på arbeidsplassen og arbeidstakernes opplevelse av
krenkelse og/eller trygghet i arbeidssituasjonen.10 Tillitsvalgte og verneombud skal aktivt delta i både
utforming og innføring av kontroll- og overvåkingstiltak. Kontroll og overvåking handler derfor også
om medvirkning.
Halvparten av ansatte oppgir at virksomheten brukte adgangskort eller adgangskontroll i 2007. Andre
vanlige former for kontroll og overvåking på arbeidsplassen er kameraovervåkning, kontroll av telefon,
e-post og nettsidebruk.4 Mens en liten andel opplever adgangskontroll som krenkende, opplever 11
prosent tv-/videoovervåkning som krenkende. Den eneste formen for kontroll og overvåkning som
har hatt en nedgang fra 2001 til 2007 er overvåkning av telefonbruk.4
2.1.7 Opplæring
Opplæring knyttet til arbeidslivet har mange aspekter. I arbeidsmiljøloven er flere ulike former for, og
formål med opplæring nevnt. Det kan dreie seg om opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid for
arbeidsgivere, ledere, verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Men det handler også om at ansatte skal ha
fått kunnskap om ulykkes- og helsefarer som er forbundet med arbeidsoppgavene sine, og ha fått
nødvendig opplæring for å kunne utføre arbeidsoppgavene på en fullt forsvarlig måte.
Det gjelder også opplæring i bruk av personlig verneutstyr og hjelpemidler, samt at det er krav om
nødvendig opplæring for å kunne operere enkelte maskiner. En vanlig årsak til feil bruk av arbeidsutstyr, noe som kan relateres til arbeidsulykker, er blant annet manglende opplæring.11 Opplæring er
også viktig i sammenheng med omstillinger ved at arbeidstakeren skal være i stand til å kunne utføre
arbeidsoppgavene også etter at en omorganisering har funnet sted. Opplæring henger sammen med
muligheten for faglig utvikling. Dette kan være en forutsetning for jobbutvikling, fleksibilitet og for
evne og vilje til omstilling.12
Én av tre arbeidstakere i Norge utfører arbeidsoppgaver som de ikke har fått god nok opplæring i minst
et par dager i måneden og nærmere én av ti gjør dette et par dager i uka eller oftere.3 Halvparten av de
sysselsatte har måttet sette seg inn i ny teknologi eller administrative systemer det siste år, og av disse
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har én av tre ikke fått tilstrekkelig opplæring i forbindelse med innføringen av teknologien eller
systemene.3
 De organisatoriske arbeidsbetingelsene utgjør rammen en virksomhet opererer innenfor og
legger føringer for hvordan arbeidet i virksomheten organiseres, styres og utføres
 Organisatoriske arbeidsbetingelser inkluderer flere ulike dimensjoner som alle kan skape
helsebelastninger
 Det kan ta lang tid før dårlige arbeidsbetingelser slår ut i uheldige fysiske og psykiske
belastninger og konsekvenser i form av skade, sykdom, sykefravær og utstøting

Oppsummert:

2.2 Skader og sykdom
Arbeidstilsynet mottar meldinger om alvorlige skader og arbeidsrelatert sykdom, og forvalter statistikk
over utviklingen i disse. I dette delkapittelet presenteres overordnede utviklingstrekk fra disse datakildene.
2.2.1 Arbeidsskadedødsfall
Antall registrerte arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet har falt betydelig de siste tiårene,
som vist i figur 2. På 70-tallet ble det i gjennomsnitt registrert i 100 dødsfall i året, på 80-tallet 76, på 90tallet 50 og i det siste tiåret 43. Tar man hensyn til at sysselsettingen har økt sterkt siden 70-tallet så er
nedgangen i arbeidsskadedødsfall enda sterkere. Det siste tiåret har imidlertid nedgangen stoppet opp,
og trenden har vært svakt stigende. Ett forhold som kan ha påvirket tallene er at Arbeidstilsynet de siste
årene har fanget opp flere arbeidsskadedødsfall som ikke har blitt meldt til Arbeidstilsynet fra
arbeidsgiver eller politiet. Dette gjelder spesielt trafikkulykker.

Figur 2 Arbeidsskadedødsfall per år, 1970-2011

De siste årene er det landbruket, transport og lagring samt bygg og anlegg som har flest arbeidsskadedødsfall i forhold til antall sysselsatte (insidens). Trafikkulykker og klemt/fanget-ulykker er de hyppigste
ulykkestypene, med omtrent en fjerdedel av arbeidsskadedødsfallene hver. Arbeidsskadedødsfall i de
ulike næringene blir nærmere omtalt i kapittel 3.
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2.2.2 Arbeidsskader
Figur 3 sammenligner utviklingen i registrerte arbeidsskader fra henholdsvis yrkesskaderegisteret, SSBs
levekårsundersøkelse samt forsikringsselskapene. Arbeidstilsynets kilde til yrkesskader er et dedikert
skjema hvor arbeidsgiver melder inn arbeidsskader som antas å kvalifisere for yrkesskadeerstatning til
NAV. Disse skal iht. folketrygdloven meldes innen 12 måneder etter hendelsesdato. Arbeidstilsynet
mottar en kopi av skjemaet som registreres i et eget yrkesskaderegister for det landbaserte arbeidslivet.
Levekårsundersøkelsen (LKU) er en spørreundersøkelse der man hvert tredje år spør; «Har du i løpet
av de siste 12 måneder vært utsatt for skader som skyldtes arbeidsulykke, og som medførte sykefravær
utover ulykkesdagen?». Forsikringsselskapene fører på sin side et register (DAYSY) basert på søknader
om yrkesskadeerstatning til forsikringsselskaper der forventet utbetaling av erstatning overstiger 500
kroner. Kildene er basert på ulike populasjoner, og det er i større og mindre grad svakheter med dem,
men alle kildene tyder på at det har vært en reduksjon i arbeidsskader de siste årene, til tross for at
sysselsettingen har økt.

Figur 3 Antall registrerte yrkesskader, arbeidsskader i levekårsundersøkelsen, og søknader om yrkesskadeerstatning til
forsikringsselskapene (DAYSY, høyre akse)

NOA har på grunnlag av arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra 2007 estimert at det skjer omtrent
90 000 skader i forbindelse med ulykker på arbeidsplassen i året. Omtrent halvparten av skadene
medfører sykefravær, og 63 prosent av de skadde er menn. Hos menn avtar skaderisikoen med alderen.
Hos kvinner er bildet noe mindre klart, men også her finner man den høyeste risikoen i den yngste
aldersgruppen og den laveste risikoen hos de eldste.
Det er noen yrkesgrupper som skiller seg ut som de mest risikoutsatte i forhold til skader. Flere byggog anleggsyrker har en årlig skaderisiko på ca. ti prosent, mens primærnæringsyrkene som gruppe har en
gjennomsnittlig årlig risiko på ca. sju prosent. Relativt høy skaderisiko finner man også innen hotell- og
restaurantvirksomhet, i industrien og blant sykepleiere. Ser man kun på skader som medfører fravær og
ser AKU 2007 og LKU 2009 i sammenheng, så skiller tre yrkesgrupper seg ut: Operatører/håndverkere
i næringsmiddelproduksjon, vei-/anleggs-/stein-/murarbeider og tømrere/trearbeidere. De hyppigste
skadetypene er slag eller støt på grunn av fall eller kontakt med gjenstander, mennesker eller dyr. Sammen
med kutt, bitt, stikk og skudd utgjør disse skadetypene til sammen nærmere 60 prosent av alle skader.
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AKU-undersøkelsen viser en klar overhyppighet av skader blant de som jobber skift eller turnus, og
det gjelder særlig for kvinner. Dette passer godt med at sykepleiere er et skadeutsatt yrke; det er også
yrkesfeltet med høyest andel skift-/turnusarbeidere (69 prosent). Videre er lange arbeidsuker en godt
dokumentert risikofaktor for ulykker. I AKU ser det ut til at de med aller lengst arbeidsuke (over 45
timer) har en uforholdsmessig stor økning i skaderisikoen.13
2.2.3 Register for arbeidsrelatert sykdom
Hovedintensjonen med registeret over arbeidsrelatert sykdom (RAS) er å gi Arbeidstilsynet informasjon
om sykdomsfrembringende forhold i virksomheter, slik at det kan gjøres tiltak for å unngå videre eksponering av ansatte. Gjennom meldingene får Arbeidstilsynet et signal om at det kan være helsefarlige forhold i en virksomhet, et bestemt yrke, eller en næring, og meldingene brukes derfor aktivt i etatens forebyggende arbeid.
Siden 2005 har Arbeidstilsynet mottatt i gjennomsnitt 2 758 meldinger om arbeidsrelatert sykdom hvert
år. I tabell 1 vises hvordan meldingene fordeler seg etter hovedgrupper av arbeidsmiljøfaktorer. Meldingene kommer for det meste fra bedriftsleger. I 2010 sto bedriftslegene for 70 prosent av meldingene
mens allmennlegene sto for åtte prosent. De fleste meldinger gjelder personer mellom 25 og 66 år, og i
2010 var 85 prosent av meldingene knyttet til menn. Det er også variasjoner i diagnosene i forhold til
kjønn, for eksempel gis kvinner i større grad diagnoser relatert til psykososiale faktorer.
Tabell 1: RAS-meldinger etter hovedgrupper av arbeidsmiljøfaktorer 2008-2011

2008

2009

2010

2011

Andel 2011

1757

1604

1875

1547

65 %

Industrielle faktorer

480

373

426

391

16 %

Psykiske faktorer

142

126

152

170

7%

Ergonomiske faktorer

93

151

179

135

6%

Biologiske faktorer

78

88

62

62

3%

Kjemiske faktorer

100

57

59

62

3%

35

32

35

22

1%

2685

2431

2788

2389

100 %

Fysiske faktorer

Annet
Sum

Det er en betydelig underrapportering av arbeidsrelaterte sykdommer til Arbeidstilsynet. Tallene sier kun
hvor mange tilfeller som blir meldt og ikke hvor mange som blir syke av arbeidet i Norge. Allikevel er
dette en kilde til unik kunnskap for Arbeidstilsynet da disse meldingene kommer fra en upartisk og
kvalifisert kilde, legen, og omfatter alle sykdommer som mistenkes å være arbeidsrelatert, og ikke bare
godkjente yrkessykdommer. Arbeidstilsynet ønsker en økning i meldefrekvensen, men det er informasjon
om enkelthendelser som gir arbeidstilsynet mulighet til, gjennom kontakt med virksomheten, å bidra til
forebygging og hindre videre eksponering. Arbeidet med å implementere melding om arbeidsrelatert
sykdom i systemer for elektronisk pasientjournal (EPJ), vil kunne legge til rette for økt innmelding ved at
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selve arbeidet med innrapporteringen blir en mer naturlig del av legens arbeidsprosess ved pasientkonsultasjoner. Dette vil også føre til økt behov for ressurser innad i Arbeidstilsynet i oppfølgingen av
disse meldingene.
Oppsummert:
 Nedgangen i arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stoppet opp
 Næringene transport og lagring, bygg og anlegg, industri samt landbruk har størst andel av
arbeidsskadedødsfallene
 Kjøretøy ofte involvert i dødsulykkene
 Reduksjon i arbeidsskader de siste årene
 Omtrent halvpartene av skadene medfører fravær
 På tross av underrapportering er RAS er en kilde til unik kunnskap
 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer står for to tredjedeler av mottatte meldinger til RAS

3 Årsaker til utstøting i utsatte næringer
Prioritering av tilsynsaktiviteten mot spesielt utsatte næringer er et sentralt grep i Arbeidstilsynet sin
strategiske plan for 2013 -2016. Næringene er valgt ut fra en helhetsvurdering av dokumenterte arbeidsmiljøutfordringer og helsemessige konsekvenser, samt funn fra etatens tidligere innsats i næringene. De
prioriterte næringene er henholdsvis bygg og anlegg, helse og sosial, overnatting og servering, transport
samt renhold. Næringene ble valgt etter en bred intern prosess, og sett i lys av regjeringens stortingsmelding Felles ansvar for eit godt og anstendig arbeidsliv fra 2011, der Arbeidstilsynet også var en bidragsyter. I
dette kapittelet beskrives kartlagte utfordringer i de næringene som er prioritert av Arbeidstilsynet i
neste planperiode.

3.1 Bygg- og anleggsvirksomhet
3.1.1 Fakta om næringen
Det var i 2010 om lag 180 000 sysselsatte i bygg- og anleggsnæringen, på linje med antallet i 2009. Dette
tilsvarer om lag sju prosent av alle sysselsatte. Næringen er med dette den femte største hovednæringen
målt i antall sysselsatte.
Bygge- og anleggsvirksomhet er en stor og viktig næring, og den sysselsetter arbeidstakere over hele
landet. Næringen preges av små og mellomstore virksomheter og er sårbar for konjunkturer. Bygg og
anlegg kjennetegnes av at arbeidstakerne flytter seg fra arbeidsplass til arbeidsplass. Næringen er
dominert av mannlige arbeidstakere, og mange av dem er unge. Bygge- og anleggsvirksomhet er en av
de næringene hvor man også finner mange arbeidsinnvandrere fra EU-land i Øst-Europa.
3.1.2 Arbeidstilsynet sin aktivitet i næringen i inneværende planperiode
I den inneværende planperioden har 27 prosent av antallet tilsyn vært rettet mot bygg- og anleggsnæringen. Som det fremgår av tabell 2 har en majoritet av tilsynene innenfor næringen vært gjennomført innenfor satsningsområdet Forebygging av arbeidsulykker og redusere skadeomfang, etterfulgt av Forebygging
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av sosial dumping. Over 80 prosent av tilsynene innenfor næringen er registrert under disse to satsningsområdene. I nåværende planperiode har Arbeidstilsynet sju satsingsområder, og alle tilsyn registreres
under ett av disse.
Tabell 2 Tilsyn i Bygg og anlegg 2008 – 2011. Totalt 27 % av alle tilsyn

Andel tilsyn

Andel tilsyn
med reaksjon

Reaksjoner
pr. tilsyn

Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang

51 %

54 %

1,02

Forebygge sosial dumping

32 %

68 %

1,58

Forebygge muskel- og skjelettplager

10 %

73 %

2,65

Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske
stoffer

6%

66 %

1,92

Styrke tilrettelegging og oppfølging

1%

63 %

1,90

Øke arbeidsmiljø- kunnskapen hos unge arbeidstakere

1%

32 %

0,49

Forebygge uheldige psykiske belastninger

0%

30 %

0,69

100 %

61 %

1,43

Satsningsområde

Sum

3.1.3

Sentrale utfordringer

Utstrakt bruk av skift og turnus
Mens omlag én av fire vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere arbeider skift eller turnus er det få av yrkesgruppene innen bygge- og anlegg som jobber deltid sammenliknet med yrkesaktive for øvrig.3 Se mer
om arbeidsbetingelsene skift/turnus-arbeid og nattarbeid under kapittel 2.1.3.
Lange arbeidsuker og omorganiseringer kan gi helseplager
Rundt én av fem rørleggere, bygghåndverkere samt vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere jobber vanligvis
over 45 timer i uka.3 To av fem vei-, anleggs-, stein- og murarbeidere har vært gjennom nedbemanning i
virksomheten siste tre år, og nærmere to tredjedeler av disse har vært gjennom nedbemanning i egen
avdeling. Også mange tømrere og trearbeidere har vært gjennom en nedbemanning3. En av årsakene til
dette kan være finanskrisen som slo inn i Norge fra slutten av 2008. Vi viser til omtalen av lange arbeidsuker i kapittel 2.1.3 og omorganiseringer i 2.1.1 for mer om helsekonsekvenser av lange arbeidsuker,
omorganiseringer og nedbemanninger.
Mange mekaniske påvirkninger – mye muskel- og skjelettplager
Forekomst av flere mekaniske påvirkninger samtidig er vist å gi vesentlig økt risiko for ulike muskelog skjelettplager. Tømrere, trearbeidere, rørleggere, elektrikere og bygghåndverkere rapporterer om et
høyt nivå av flere mekaniske påvirkninger, slike som hånd-armvibrasjoner, arbeid på huk eller knær,
tunge løft, løft i ubekvemme stillinger og arbeid med hender over hodet. Yrkesgruppene rapporterer
om høy forekomst av muskel- og skjelettplager, og de relaterer plagene til selve arbeidet i større grad
enn hva befolkningen for øvrig gjør. Selv om disse yrkesgruppene utsettes for flere mekaniske faktorer
i sitt daglige arbeid, så er det grunn til å anta at også organisatoriske og psykososiale forhold kan være
forsterkende faktorer med hensyn til de rapporterte muskel- og skjelettplagene.
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Dårlige ergonomiske forhold kan øke risikoen for ulykker og akutte skader. I bygge- og anleggsvirksomheter finner vi, som tidligere nevnt, også mange unge arbeidstakere.
Regionale verneombud
Unge mennesker med liten erfaring rapporterer, i følge Det europeiske
– et tiltak for å redusere risiko
14
arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) , om ofte forekommende ryggsmerter
For å redusere risikoen for
som de relaterer til dårlige arbeidsstillinger, mangel på opplæring, eller
ulykker, skader, helsefordi de settes til arbeid som innebærer mye manuell håndtering.
problemer og utstøting fra
arbeidslivet er det opprettet
regionale verneombud som er
mobile og opererer på tvers av
virksomheter innenfor et gitt
geografisk område. Ordningen
er fastsatt i forskrift. Omtale av
ordningen finnes på Det
europeiske arbeidsmiljøorganet sine nettsider
nettsider.

Sterk reduksjon i arbeidsskadedødsfall
Bygge- og anleggsnæringen har over tid vært overrepresentert i forhold
til arbeidsskadedødsfall og skader. Antallet arbeidsskadedødsfall har de
siste tiårene vært fallende, men det siste tiåret har antallet vært
forholdsvis stabilt. I perioden 2000-2010 registrerte Arbeidstilsynet 82
arbeidsskadedødsfall i bygg- og anlegg, og næringen er dermed på
omtrent samme nivå som industri, og transport og lagring, men har
færre arbeidsskadedødsfall enn landbruk. Sett i forhold til antallet
sysselsatte har næringen tredje høyest risiko etter primærnæringene og bergverksdrift. En gjennomgang
av de 20 arbeidsskadedødsfallene i næringen for 2009 og 2010 viser at det er få ulykker knyttet til det
mange kanskje oppfatter som tradisjonelt tømrer- og byggearbeid. De aller fleste av dødsulykkene har
skjedd i forbindelse med trafikk og arbeid med dumpere, gravemaskiner, lastebiler og kraner.
Kun ett av de 20 arbeidsskadedødsfallene skjedde i direkte forbindelse med oppføring av bygninger.
Samtidig er det viktig å være klar over at vi har hatt dødsulykker knyttet til oppføring og vedlikehold av
bygninger innenfor andre næringer.15 Ser vi på arbeidsskadedødsfall i perioden 2006-2009 er en større
andel av dødsulykkene skjedd i forbindelse med oppføring av bygninger og takarbeid.
Håndverkere mest utsatt for skader
I følge AKU 2007 var næringen overrepresentert i forhold til ulykkesrisiko og i forhold til skadens alvorlighet. Det er mange håndverkere sysselsatt i bygg og anlegg, og i følge undersøkelsen er håndverkere det
mest skadebelastede yrkesfeltet. Om man ser litt mer detaljert på håndverksgruppene, finner man den
aller høyeste skaderisikoen blant tømrere/trearbeidere.16
I yrkesskademeldingene til NAV er de hyppigst registrerte ulykkestypene fallulykker, etterfulgt av «støt,
treff av gjenstand», stikkeskader og klemulykker. De vanligste skadene er sårskader, forstuinger, klemskader og knokkelbrudd.
Utilstrekkelig opplæring
Halvparten av ingeniører, teknikere innen bygg og elektro, elektrikere og elektromontører oppgir at de
har måttet utføre oppgaver uten å ha tilstrekkelig opplæring minst et par ganger i måneden.3 Se kapittel
2.1.7 for mer om arbeidsbetingelsen opplæring.
«Newness» og arbeidsskader
Med «newness» menes arbeidstakere som er nye i arbeidslivet eller som står overfor en ny arbeidsoppgave.
Arbeidere som er på korttidsoppdrag, og arbeidere som er nye i et land (immigranter) betraktes også som
del av begrepet. Nye virksomheter, maskiner, verktøy og teknologi kan også inkluderes. Internasjonal forskning viser at «newness»-faktoren gir betraktelig høyere risiko for arbeidsskader. En analyse fra det danske
Arbejdstilsynet dokumenterer for eksempel et stigende antall skader i perioden 2003-2008 for arbeidere som
har vært ansatt mindre enn ett år.17 Problemet er aktuelt i alle næringer, men spesielt i bygg- og anlegg.
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Den største «newness»-utfordringen er kanskje unge arbeidstakere. Rapporter fra International Research
Institute of Stavanger (IRIS) viser at unge i bygg og anlegg er overrepresentert når det gjelder skader.18
En studie gjennomført av Arbeidstilsynet viser blant annet at de hyppigste skadene som forekommer er
fremmedlegeme på øyet og kuttskader, og at skadene blant annet kunne vært unngått med tilgang på
bedre verneutstyr, samt bedre opplæring i utstyret.30
Eksponering for kreftfremkallende stoffer
Bygg og anlegg sysselsetter flere yrkesgrupper som samlet har høyt eksponeringsnivå av flere kjemiske
og fysiske arbeidsmiljøfaktorer. De største yrkesgruppene innenfor denne næringen er tømrer- og
trearbeider, mekaniker, sveiser, elektriker og vei, anleggs-, stein-, og murarbeider, og bygghåndverker.
Innenfor disse yrkesgruppene kan man bli eksponert for asbest, løsemidler, metallstøv, annet støv og
gasser. Støv av krystallinsk silika, asbest, trestøv, dieseleksos fra anleggsmaskiner, samt sveiserøyk kan gi
yrkesrelatert kreft. Vei, anleggs-, stein-, murarbeidere samt yrkesgruppen mekaniker, sveiser, plate- og
verkstedarbeider rapporterer høyest forekomst av helseplager knyttet til tetthet eller piping i bryst samt
nedsatt hørsel eller øresus.
Mangel på kunnskap om helseeffekter av syntetiske mineralfibre
Syntetiske mineralfibre (man-made mineralfibre) er en fellesbetegnelse på industrielt fremstilte fibrer.
Eksempler på mineralfibre som utfaser asbest er ildfaste keramiske fibre, karbon/ grafittfibre eller
karbon nanofibre, og disse har økt i bruk. Tilsvarende er bruken av AES-fibrer/AES-ull (Alkaline Earth
Silicate Wools) stadig mer brukt i norsk arbeidsliv siden denne typen fiber erstatter bruken av ildfaste
keramiske fibre.
Innånding av fiberstrukturer øker risikoen for åndedrettssykdommer og kreft. Vi vet noe om helseeffekter
og hvilket eksponeringsnivå som er høyt for de ulike fibrene, men har ikke tilstrekkelig helseviten om nyere
karbon nanofibre. Vi vet imidlertid at ildfaste keramiske fibre har lavere risiko for kreft enn asbest.
Meldinger om arbeidsrelatert sykdom viser at snekkere er en av topp fire yrkesgruppene som blir
utsatt for fibereksponering generelt, samt tømrere. Det er i typisk vedlikeholdsrelaterte yrker, spesielt
rørleggere, snekkere, elektrikere og industrimekanikere hvor størst forekomst av fibereksponering
forekommer, og dette vil nok også være gjeldende i årene fremover.
Eksponering for støy
Hørselstap er den vanligste av alle typer funksjonsnedsettelser, og mennesker med hørselstap tilhører
klart den største gruppen arbeidsbetinget sykdom i Norge. I følge statistisk sentralbyrås levekårsdata er
rundt fem prosent av landets arbeidstakere utsatt for sterk støy mesteparten av tiden. RAS har i de siste
årene mottatt varsel om ca. 1 500 legemeldte støyskader i året. Ser vi på yrkene er det tømrere, vei og
anleggsarbeidere, og snekkere som er blant de topp seks dominerende yrkene. Dersom vi heller ser på
hovednæring, er det bergverksdrift som dominerer for antall tilfeller. De fleste meldingene gjelder
historisk og avsluttet eksponering, og de fleste er således ikke aktuelle for oppfølging.
KOLS som arbeidsmiljøproblem
Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) har økt med 25 prosent siste 15 år blant befolkningen, og
har blitt en viktig dødsårsak globalt. Det antas at 200 000 voksne i Norge har KOLS, og av disse kan
15 prosent tilskrives yrkeseksponering.
Bygg- og anleggsarbeidere har høyere risiko for yrkesastma og KOLS, spesielt ved tunelldrift, asfaltlegging og bergboring samt hos sveisere og platearbeidere. I tillegg i landbruket, i smelteverk og
metallurgisk industri, i møbel- og trelastindustrien og i renholdsbransjen. Bakere og arbeidere i dyre-
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staller for laboratoriedyr er særlig sterkt utsatt for å få yrkesastma. Fortsatt eksponering og mangelfull
behandling for de som får yrkesastma kan i løpet av kort tid føre til kronisk sykdom og over tid kan
tilstanden gå over til KOLS. I de senere år er det vist at forurensninger av ultrafine partikler i luft, særlig
fra forbrenningsgasser, også kan gi økt sykelighet og dødelighet for hjerte- og karlidelser. Det gir ytterligere grunn til å redusere eksponering for forurensning i arbeidsatmosfæren.
Oppsummert:
 Dominert av mannlige arbeidstakere
 Vi finner de fleste arbeidsinnvandrerne i næringen
 Håndverkere er blant de mest skadebelastede yrkesgruppene
 Tredje høyest risiko for arbeidsskadedødsfall
 Høy forekomst av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager
 Flere yrkesgrupper har samlet et høyt eksponeringsnivå av både kjemiske, biologiske og fysiske
arbeidsbetingelser

3.2 Helse- og sosialtjenester
3.2.1 Fakta om næringen
Helse- og sosialtjenester sysselsatte i 2010 530 000 personer, en økning på vel 11 000 fra 2009. Næringen
sysselsetter med dette 21 prosent av norske arbeidstakere. Helse- og sosialtjenester er den i særklasse
største hovednæringen i Norge, målt i antall ansatte.
Store deler av næringen er kvinnedominert og mange jobber deltid. De største yrkesgruppene i næringen
er pleie- og omsorgsarbeidere og sykepleiere. Det er også en rekke andre store yrkesgrupper i næringen,
eksempelvis barne- og ungdomsarbeidere, leger og fysioterapeuter. Helse- og sosialtjenester er den
næringen som har høyest sykefraværsprosent.
3.2.2 Arbeidstilsynet sin aktivitet i næringen i inneværende planperiode
I inneværende periode er sju prosent av Arbeidstilsynets tilsyn registrert i helse- og sosialtjenester.
Tilsynene er i hovedsak registrert som del av satsningen for å forebygge arbeidsrelaterte muskel- og
skjelettplager, etterfulgt av Styrke tilrettelegging og oppfølging og Forebygge uheldige psykiske belastninger. Til tross
for at næringen melder flest årlige yrkesskader, gjennomfører etaten få tilsyn som ledd av satsningen for
ulykkesforebygging. Tematikken kan være fulgt opp gjennom tilsyn innrettet mot organisatoriske
arbeidsbetingelser. Et relativt lavt antall tilsyn må sees i sammenheng med at gjennomførte tilsyn i
perioden har vært omfattende og ressurskrevende.
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Tabell 3 Tilsyn i Helse og sosial 2008-03/2011. Totalt 7 % av alle tilsyn

Satsningsområde

Andel tilsyn

Forebygge muskel- og skjelettplager

66 %

62 %

2,36

Styrke tilrettelegging og oppfølging

12 %

55 %

1,64

Forebygge uheldige psykiske belastninger

9%

65 %

2,25

Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang

7%

57 %

1,21

Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer

6%

72 %

2,25

Forebygge sosial dumping

1%

27 %

1,11

Øke arbeidsmiljø- kunnskapen hos unge arbeidstakere

0%

57 %

0,73

Sum

100 %

Reaksjonsgrad

61 %

Reaksjoner pr. tilsyn

2,16

I kjølvannet av den såkalte Adeccosaken har Arbeidstilsynet prioritert en tettere oppfølging av deler av helseog sosial knyttet til tema som arbeidstid og innleie av arbeidskraft. Det synes klart at tematikken som er løftet
frem i offentlighetens lys gjennom Adeccosaken, reelt sett inngår i en større sammenheng innenfor helse- og
sosial som handler om et misforhold mellom oppgaver og ressurser. Dette er problematikk som etaten har
fulgt tett gjennom for eksempel gjennom prosjektet God vakt! innenfor sykehussektoren, og Rett hjem som
fokuserte på hjemmehjelpstjenester. Vi omtaler utfordringer knyttet til innleid arbeidskraft i kapittel 4.5.
3.2.3

Sentrale utfordringer

Utstrakt bruk av turnus, nattarbeid, deltid og midlertidige ansettelser
Seks av ti pleie- og omsorgsarbeidere, over halvparten av lege-, tannlegesekretærene og apotekteknikerne
og fire av 10 sykepleiere arbeider deltid.3 I underkant av fire av ti sykepleiere arbeider om natta og sju av ti
pleie- og omsorgsarbeidere arbeider skift/turnus. I hele næringen arbeider 37 prosent turnus.19 Deltid
omtales nærmere i 2.12 og skift/turnus i kapittel 2.1.3.
Blant både pleie- og omsorgsarbeidere, leger, psykologer, tannleger, farmasøyter og barne- og ungdomsarbeidere er rundt én av fire midlertidig ansatt.3 En tredjedel av legene, psykologene, tannlegene og
farmasøytene jobber vanligvis over 45 timer i uka. Se omtalen om konsekvenser av lange arbeidsuker i
kapittel 2.2.3.
Mange omorganiseringer og nedbemanninger
Nærmere halvparten av sykepleierne har vært gjennom en omorganisering utenom nedbemanning som
har berørt deres arbeidssituasjon de siste tre årene, og omtrent halvparten av disse mener omorganiseringen hadde stor betydning for arbeidssituasjonen. Blant sosionomene, vernepleierne og barnevernspedagogene har to av fem vært gjennom omorganiseringer og godt over halvparten av disse mente at
omorganiseringen hadde stor betydning for arbeidssituasjonen. Nærmere to av fire leger, psykologer,
tannleger og farmasøyter har også vært gjennom en omorganisering, men bare rundt en fjerdedel av
disse mente at omorganiseringen hadde stor betydning for deres arbeidssituasjon.
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Blant pleie- og omsorgsarbeiderne har én av tre vært gjennom omorganiseringer de siste tre årene og
halvparten av dem mente omorganiseringen hadde stor betydning for deres arbeidssituasjon. I tillegg
har én av fire sykepleiere vært berørt av nedbemanninger i egen avdeling og ytterligere 15 prosent sier
det har vært nedbemanninger i andre avdelinger i virksomheten. Også én av fire fysioterapeuter,
radiografer og andre helsearbeidere med høyskoleutdanning har vært gjennom nedbemanning i egen
avdeling. Se kapittel 2.1.1 for mer om arbeidsbetingelsen arbeidsorganisering, herunder omstillinger.
Manglende opplæring
Fire av ti sosionomer, vernepleiere, barnevernspedagoger og sykepleiere sier at de har måttet utføre
oppgaver uten tilstrekkelig opplæring et par ganger i måneden eller mer. Rundt 35 prosent av legene,
psykologene, tannlegene, farmasøytene og førskolelærerne sier det samme. Én av ti sykepleiere sier de
har måttet bruke nye systemer uten å ha fått opplæring i dem, av dette måtte sju av ti sette seg inn i ny
teknologi3. For nærmere omtale om opplæring, se kapittel 2.1.7.
Høy jobbintensitet
Tre av fire lege-, tannlegesekretærer og apotekteknikere må jobbe i et høyt tempo nokså ofte eller mer.
Det samme gjelder for sykepleierne og for legene, psykologene, tannlegene og farmasøytene. Samtidig
har nærmere seks av ti leger, psykologer, tannleger, farmasøyter, sykepleiere og førskolelærere så mye å
gjøre slik at de må sløyfe lunsj, jobbe utover vanlig arbeidstid eller ta med arbeid hjem nokså ofte eller
hyppigere. Én av tre pleie- og omsorgsarbeidere og sykepleiere mener at det vanligvis ikke er tid til å
utføre arbeidsoppgavene på en skikkelig måte.3 Se nærmere omtale om arbeidsbetingelsen jobbintensitet i kapittel 2.1.5.
Løft og forflytting av personer – en særskilt utfordring for kvinner i helse- og sosialsektoren
Tunge løft og løft og arbeid i ubekvemme stillinger er vanlig. Mange rapporterer høye jobbkrav med
liten grad av opplevd kontroll. EU/OSHA tar til orde for å vie kvinner i helsesektoren ekstra oppmerksomhet fordi disse rapporterer mer helseplager enn gjennomsnittet. Rundt 80 prosent av helsearbeiderne er kvinner. I sektoren utfører 43 prosent av arbeidstakerne løft og/eller forflytning av
mennesker. Litt under 30 prosent av kvinnene i helsesektoren klager på ryggsmerter. Både pleie- og
omsorgsarbeidere, førskolelærere og sykepleiere rapporterer høy påvirkning på både mekaniske,
organisatorisk og psykososiale dimensjoner.
Arbeidstilsynet sitt prosjekt Rett Hjem viste at selv etter tilsynsaktivitet gjennom flere år var det svært
mange i hjemmetjenesten som opplevde tidspress, tunge løft, uheldige arbeidsstillinger og vold og
trusler som et problem. Tidspress synes å være den største belastningen. I prosjektets sluttrapport ble
det bemerket at tidspress i seg selv kunne være et hinder for aktivitet og iverksettelse av tiltak for å
redusere andre belastninger. Rapporten er tilgjengelig på Arbeidstilsynet sine nettsider.
Mange skader, få arbeidsskadedødsfall
Det skjer nesten aldri dødsulykker i helse- og sosialsektoren, og det er sannsynligvis få alvorlige skader i
sektoren. Men både yrkesskadedata fra NAV og Arbeidskraftundersøkelsen 2007 tyder på at helse- og
sosialtjenester er den hovednæringen hvor det i antall skjer flest arbeidsskader. Undersøkelsen tyder på
at omtrent 22 prosent av alle selvrapporterte skader skjer i helse- og sosialtjenester. Det er en litt større
andel av de sysselsatte i helse- og sosialtjenester som oppgir at de har vært utsatt for arbeidsulykker
sammenlignet med andre næringer. Se vi på vanlige yrkesgrupper i næringen ser vi at sykepleierne er
blant yrkesgruppene som rapporterer mange skader, mens pleie- og omsorgsarbeiderne også
rapporterer flere skader enn gjennomsnittet.
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Mange fallskader, voldsskader og stikkskader
I de meldte yrkesskadene fra arbeidsgiver til NAV er de hyppigst registrerte ulykkestypene fall, voldsskade og stikk/kuttskader.20 Slår vi sammen voldsskader og trusler om vold så utgjør de nesten en
fjerdedel av alle skadene. Levekårsdata fra 2009 viser at én av tre sosionomer, vernepleiere og barnevernspedagoger, pleie- og omsorgsarbeidere samt sykepleiere har blitt utsatt for vold eller trusler om
vold i løpet av det siste året. For hele næringen oppgir 17 prosent at de har blitt utsatt for vold eller
trusler om vold det siste året, noe som er høyt over gjennomsnittet for alle yrkesaktive3.
De institusjonstypene som har størst andel skader i helse- og sosialtjenester er somatiske sykehjem (21
prosent), alminnelige somatiske sykehus (18 prosent), barnehager (ti prosent) og hjemmehjelp (åtte
prosent). De institusjonstypene med flest skader i forhold til antall sysselsatte er avlastningsboliger/institusjoner, institusjoner innen barne- og ungdomsvern, dagsentra/aktivitetssentra for eldre og
funksjonshemmede og arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked.
Legemiddelresistente organismer
Pleiepersonale (leger, sykepleiere) er en utsatt risikogruppe på grunn av forekomsten av organismer
som methicillin-resistente S. aureus (MRSA) og resistent tuberkulose (XDR-TB). Resistente organismer
utgjør dessuten en risiko for arbeidstakere (veterinærer, dyrepassere) som er i kontakt med dyr.
Biologisk eksponering gir luftveislidelser
I næringene helse- og sosialtjenester, industri, overnattings- og serveringsvirksomhet og renovasjonsvirksomhet og miljørensing er arbeidstakere utsatt for biologisk eksponering. Arbeidstakere kan bli
eksponert for farlige stoffer under behandling av avfall fra husholdning, sykehus (klinisk avfall) eller
industri, og ved rensing av avløp.
Oppsummert:
 Største hovednæring målt i antall ansatte
 Store deler av næringen er kvinnedominert, og mange jobber deltid og turnus
 Stort omfang av skader, men få alvorlige
 Omorganiseringer er vanlig
 Vanlig å utføre oppgaver uten tilstrekkelig opplæring
 Høyt arbeidstempo og vanskelig å få tid nok til å utføre oppgavene på en skikkelig måte
 Mange ansatte i pleie- og omsorgssektoren utfører tunge løft og arbeid i ubekvemme stillinger
 Flere yrkesgrupper i næringen er eksponert for mange risikofaktorer
 Leger og pleiere er smitteutsatt
 Helse- og sosialtjenester er den næringen som har høyest sykefraværsprosent
 Arbeidstilsynet har gjennomført omfattende og ressurskrevende tilsyn i næringen

3.3 Transport og lagring
3.3.1 Fakta om næringen
Transportnæringen sysselsatte i 2010 om lag 140 000 personer i 2010, en økning fra vel 134 000 året
før. Næringen sysselsetter med dette 5,5 prosent av norske arbeidstakere. Transport og lagring er med
dette den åttende største hovednæringen, målt i antall sysselsatte.
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3.3.2 Arbeidstilsynet sin aktivitet i næringen
Tilsynsaktiviteten innenfor hovednæringen transport og lagring utgjør vel tre prosent av tilsynene i
perioden. En stor andel av disse er gjennomført under satsningsområdet Forebygge arbeidsulykker og
redusere skadeomfang, de resterende er hovedsakelig knyttet til satsningsområdene Forebygge muskel- og
skjelettplager og Forebygge sosial dumping.
Prosjektet Rett belastning hadde stort fokus på manuell håndtering av gods innen transportnæringen.
Aktiviteter knyttet opp til ergonomiske utfordringer ved varemottak i byer har også vært en del av
satsningsområdet Forebygging av muskel- og skjelettplager i inneværende periode.
I løpet av 2010 ble det i en region også gjennomført tilsyn med transportvirksomheter i samarbeid med
Statens vegvesen. Tema i tilsynene var blant annet skriftlige arbeidsavtaler, BHT tilknytning og handlingsplan for tjenesten, intern kontrollsystem rettet mot HMS, arbeidsplan for sjåfører som ikke har fast daglig
og ukentlig arbeidstid, og om arbeidstiden for sjåførene blir registrert i virksomheten. Tilsynene ble
gjennomført ved samtale med sjåfører, ansatte i distribusjon og langtransportvirksomheter.
Tabell 4 Tilsyn i transport og lagring 2008-2011. Totalt 3 % av alle tilsyn

Andel tilsyn

Reaksjonsgrad

Reaksjoner
pr. tilsyn

Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang

46 %

52 %

1,37

Forebygge muskel- og skjelettplager

28 %

56 %

1,69

Forebygge sosial dumping

12 %

61 %

1,08

Styrke tilrettelegging og oppfølging

6%

64 %

2,48

Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske
stoffer

4%

64 %

1,90

Forebygge uheldige psykiske belastninger

3%

69 %

2,85

Øke arbeidsmiljø- kunnskapen hos unge arbeidstakere

1%

29 %

0,57

100 %

56 %

1,56

Satsningsområder:

Sum

3.3.3

Sentrale utfordringer

Lange arbeidsuker, skiftarbeid og mye nattarbeid
Én av fire sjåfører og mannskap på bil/anlegg/skip jobber vanligvis over 45 timer i uka. Det vises til
omtalen under kapittel 2.2.3 for mer om lange arbeidsuker. Førere av buss og bane jobber ofte netter,
gjennomsnittlig 21 netter i løpet av 12 uker og sjåfører og mannskap jobber gjennomsnittlig 24 netter i
løpet av 12 uker. Av alle som har jobbet natt arbeider 15 prosent innen transport og lagring. Det er
rapportert at 22 prosent av de ansatte i den tidligere næringen transport og kommunikasjon1 har skiftarbeid.19 Seks av ti førere av buss og bane jobber skift/turnus3. Se omtale under kapittel 2.1.3 for mer
om nattarbeid og skift/turnus.
I 2007 ble næringsgrupperingene endret til ny standard (SN2007) og transport og kommunikasjon ble delt i transport og lagring og
informasjon og kommunikasjon.
1
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Tunge løft og stillesittende arbeid
Mange som jobber i transportyrkene finner man også i andre næringer, særskilt innen bygge- og anlegg
og i industrien. Arbeidstakere som jobber med lagring har mange tunge løft. Både europeiske prosjekter
(«Lighten the Load») og Arbeidstilsynets egne erfaringer viser at manuell håndtering av gods og varer
fortsatt er en utfordring på mange arbeidsplasser.
Sjåfører og førere av buss og bane er andre yrkesgrupper innenfor næringen som står overfor andre
problemer; blant annet har en stor del av gruppen svært stillesittende arbeid, med ensidige bevegelser
og lite fysiske belastninger. Sett i et folkehelseperspektiv kan man hevde at arbeidstakerne har et for lavt
fysisk aktivitetsnivå i arbeidet, og at dette, sammen med ukurant arbeidstid kan føre til livsstilssykdommer. Arbeidsgiver har en plikt til å vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant sine arbeidstakere. Yrkesgruppen «førere» rapporterer også om lav grad av kontroll over egen arbeidssituasjon, liten
grad av sosial støtte samt høy forekomst av vold og trusler om vold.
Høy og vedvarende skaderisiko
Mens arbeidsskadedødsfall totalt og innen de fleste næringer har vist en positiv nedgang, har tilsvarende
tall fra transportnæringen vist en stabil utvikling på et høyt nivå. I 1972 registrerte Arbeidstilsynet trefire ganger så mange dødsfall i byggebransjen som i transportbransjen, både i absolutte tall og i forhold
til antall ansatte. Mens skaderisiko innenfor bygg og anlegg samlet sett er redusert, er den innenfor
transport i beste fall stabil.21
Omtrent halvparten av dødsulykkene er trafikkulykker
I 2009 og 2010 er det registrert 21 arbeidsskadedødsfall innen transport og lagring, flest av alle hovednæringer og nest flest sett i forhold til antall sysselsatte. I tillegg er det også sannsynligvis i denne
næringen at underrapporteringen av arbeidsskadedødsfall er størst. Omtrent halvparten av arbeidsskadedødsfallene de siste to årene har skjedd i trafikken, litt avhengig av hva man inkluderer i trafikk.
For eksempel omkom en lastebilsjåfør i forbindelse med kjøring av masse på et anlegg, og det regnes
ikke som en trafikkulykke I de fleste av trafikkulykkene var de omkomne som oftest i lastbiler/vogntog,
men det var også to tilfeller med drosje og minibuss. Ulykkene som ikke var trafikkulykker skjedde på
mange ulike måter, hvorav to i forbindelse med lasting/lossing. Trafikkulykker har de siste årene vært
den vanligste ulykkestypen av arbeidsskadedødsfall. Arbeidsskadedødsfall i trafikken er hyppigst i
transportnæringen, men det skjer også i et forholdsvis stort omfang i bygg og anlegg og i andre
næringer. Det kan være mange grunner til slike ulykker, men europeiske arbeidstidsforskere anser
at trøtthet hos fører er den viktigste forebyggbare ulykkesårsaken i transportbransjen.21
Liten rapportering av skader
Sett i forhold til de høye tallene på arbeidsskadedødsfall i næringen er det forholdsvis få som rapporterer å
ha vært utsatt for skader i følge arbeidskraftundersøkelsen (SSB-AKU 2007). Også yrkesgruppene lagermedarbeider/logistiker og sjåfør/mannskap rapporterer forholdsvis lav skaderisiko sammenlignet med de
mest skadeutsatte næringene og yrkesgruppene. Dette kan ha sammenheng med at når det først skjer
ulykker, så er skadekonsekvensen ofte alvorlig.
Oppsummert:
 Arbeidstilsynets aktivitet i næringen har i hovedsak vært knyttet til forebygging av ulykker, sosial
dumping og muskel- og skjelettplager
 Lange arbeidsuker, skift- og nattarbeid er svært vanlig
 Manuell håndteringer av gods og varer fortsatt en utfordring i deler av næringen
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 Antall arbeidsskadedødsfall innen transportnæringen har holdt seg på et stabilt høyt nivå
 Halvparten av arbeidsskadedødsfallene de siste to årene kan relateres til trafikken

3.4 Overnattings- og serveringsvirksomhet
3.4.1 Fakta om næringen
Det var i 2010 vel 69 000 sysselsatte innenfor overnatting og servering. Dette var på linje med antallet
i 2009, og næringen sysselsetter med dette i underkant av tre prosent av de sysselsatte. Overnatting og
servering er med dette den tolvte største næringen målt i antall sysselsatte, og således blant de minste
hovednæringene.
Flere yrkesgrupper i næringen er likevel sentral i forhold til belastninger i arbeidslivet. Eksempler på
slike yrkesgrupper er servicepersonell (hotell, restaurant), kokk, kjøkkenassistent, renhold, samt
servicepersonell.
Næringen hotell- og restaurant sysselsetter om lag 55 000 personer. De to største yrkesgruppene innenfor
denne næringsgruppen er kokk, kjøkkenassistent og servicepersonell (hotell- og restaurant), men mange
innenfor disse yrkesgruppene jobber også i andre næringer. Hotell- og restaurantvirksomhet og rengjøringsvirksomhet er eksempler på arbeidsintensive næringer som i stor grad sysselsetter ufaglært
arbeidskraft. Bransjene rapporterer om et segregert arbeidsmiljø, både yrkesmessig og sosialt. Innen
hotell- og restaurantbransjen finnes det en rekke stillinger med ulik status og varierende arbeidsforhold.
3.4.2 Arbeidstilsynet sin aktivitet i næringen
Arbeidstilsynet sin tilsynsaktivitet mot hovednæringen overnatting og servering utgjør vel fem prosent
av totalt antall tilsyn i perioden. Hovedsatsningene i perioden har vært knyttet til forebygging av sosial
dumping, styrke tilrettelegging og oppfølging, unge arbeidstakere og forebygge muskel og skjelettplager. Det er også
gjennomført et større antall tilsyn med røykeloven.
Tabell 5 Tilsyn i Overnatting/serv. 2008-2011. Totalt 5 % av alle tilsyn

Satsningsområde:

Andel tilsyn

Reaksjonsgrad

Reaksjoner pr. tilsyn

Forebygge sosial dumping

28 %

67 %

1,48

Styrke tilrettelegging og oppfølging

25 %

67 %

2,71

Øke arbeidsmiljø- kunnskapen hos unge arbeidstakere

19 %

67 %

1,59

Forebygge muskel- og skjelettplager

13 %

56 %

1,88

Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer

9%

49 %

0,78

Forebygge uheldige psykiske belastninger

3%

73 %

2,36

Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang

3%

60 %

1,19

100 %

64 %

1,82

Sum
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3.4.3 Sentrale utfordringer
Mange deltidsansatte og utstrakt bruk av skift/turnus
Seks av ti servicepersonell i hotell og restaurant, og fire av ti kokker og kjøkkenassistenter jobber deltid.
Halvparten av servicepersonell i hotell og restaurant jobber skift/turnus, en av fire har nattarbeid3 og 20
prosent av alle ansatte i næringen har skiftarbeid (kapittel 2.2.3).
Jobbintensitet
Én av tre i næringen må meget ofte eller alltid jobbe i et høyt tempo3. Åtte av ti servicepersonell i hotell og
restaurant og seks av ti kokker og kjøkkenassistenter sier de nokså ofte, meget ofte eller alltid må jobbe i et
høyt tempo. Over halvparten av servicepersonell i hotell og restaurant har så mye å gjøre at de må sløyfe
lunsjen eller jobbe utover vanlig arbeidstid. Se mer om betingelsen jobbintensitet under kapittel 2.2.5.
Kvinner ofte utsatt for seksuell trakassering og vold og trusler
Én av ti servicepersonell i hotell og restaurant oppgir at de har vært utsatt for seksuell trakassering en
eller flere ganger i måneden. 14 prosent av kvinnene i næringen blir utsatt for seksuell trakassering mot
tre prosent av mennene i næringen.3 Fire prosent av de ansatte i næringen har blitt utsatt for vold på
arbeidsplassen i løpet av det siste året. Åtte prosent av kvinnene mot én prosent av mennene
rapporterer om dette. Seks prosent av alle i næringen har blitt utsatt for trusler om vold som var så
alvorlig at man ble redd i løpet av det siste året. Også her er det flere kvinner enn menn som blir utsatt;
åtte prosent av kvinner mot fem prosent av mennene.22
Småskader er vanlig
I følge SSBs AKU-undersøkelse fra 2007 svarer forholdsvis mange, nesten fem prosent, av de sysselsatte i hotell- og restaurant at de har vært utsatt for arbeidsulykker de siste 12 månedene. I VYR er fall,
stikk/kutt og støt/treff de vanligste meldte ulykkestypene.
Mange belastninger
Arbeidsmiljøet blant servicepersonell og renholdere kjennetegnes av lav kontroll over egen arbeidssituasjon og ensidige arbeidsoppgaver, mens kokker og kjøkkenassistenter blant annet opplever høyt
arbeidstempo og jobbusikkerhet.
Renholdere, servicepersonell (hotell, restaurant), og kokker og kjøkkenassistenter er blant de yrkesgruppene som rapporter høyest forekomst av helseplager som de tilskriver jobben. De fleste helseplagene er relatert til muskel- og skjelettsmerter, særlig smerter i nakke eller skuldre, smerter i korsryggen og smerter i bena.
Oppsummert:
 Næringen omfatter yrkesgrupper med store arbeidsmiljøutfordringer
 Forebygging av sosial dumping, styrke tilrettelegging og oppfølging og øke kunnskap om arbeidsmiljø
hos unge arbeidstakere har vært de store aktivitetene for Arbeidstilsynet i denne næringen
 Deler av næringen er preget av ufaglært arbeidskraft og et segregert arbeidsmiljø
 Deltid, skift og nattarbeid er typisk for de mest utsatte yrkesgruppene
 En stor andel arbeidstakere må jobbe i et høyt arbeidstempo, og jobbusikkerhet er vanlig
 Kvinner utsatt for seksuell trakassering, vold og trusler
 Mindre alvorlige arbeidsulykker er vanlig
 De fleste helseplagene relateres til muskel- og skjelettsmerter, og arbeidstakerne utsettes for mange
ulike typer belastninger
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3.5 Forretningsmessig tjenesteyting / Renhold
3.5.1 Fakta om næringen
Næringen sysselsatte i 2010 98000 personer, noe som var på linje med antallet i 2009. Dette utgjør om
lag vel fire prosent av de sysselsatte. Beregninger fra SSB viser at dette er næringen som har hatt størst
vekst de siste årene, og da spesielt undernæringen «utleie av arbeidskraft». I perioden 2007–2008 stod
for eksempel denne næringen alene for over en tredjedel av den samlede sysselsettingsveksten i Norge.
Mange av dem som blir registrertes i denne statistikken, er imidlertid lønnstakere på korttidsopphold i
landet.
I dette delkapittelet er det utfordringer til renholdsyrket som presenteres. Yrket som sådan omfatter om
lag 42 000 personer, men disse befinner seg i ulike næringer. Om lag ti prosent av disse jobber innen
overnatting og servering. Renhold er den yrkesgruppen med flest deltidsansatte. Mange jobber uten
kontrakt, og jobbusikkerheten er stor. Renholdere er en utsatt yrkesgruppe, og vi finner en relativt stor
andel av arbeidstakere med minoritetsbakgrunn der. Sistnevnte er nærmere beskrevet i kapitlet om
«Arbeidstakere med ikke-vestlig bakgrunn». Utfordringer knyttet til innleide arbeidstakere behandles
separat i kapittel 4.
3.5.2 Arbeidstilsynet sin aktivitet i næringen
I inneværende planperiode er fire prosent av tilsynene registret i næringen forretningsmessig tjenesteyting. Tilsynene er i hovedsak registrert under satsningene mot sosial dumping, og forebygging av arbeidsulykker. I tillegg har Arbeidstilsynet ført kontroll med tematikk knyttet til satsningsområdet Forebygge
eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer, og herunder markedskontroll renholdskjemikalier.
Tabell 6 Tilsyn i Forretningsmessig tjenesteyting 2008-2011. Totalt 4 % av alle tilsyn

Satsningsområde:

Andel tilsyn

Forebygge sosial dumping

49 %

74 %

1,53

Forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang

19 %

48 %

0,87

Forebygge eksponering for støy og kjemiske og biologiske stoffer

13 %

59 %

1,40

Styrke tilrettelegging og oppfølging

10 %

75 %

3,27

Forebygge muskel- og skjelettplager

6%

53 %

1,61

Forebygge uheldige psykiske belastninger

2%

62 %

1,66

Øke arbeidsmiljø- kunnskapen hos unge arbeidstakere

1%

41 %

0,91

100 %

65 %

1,57

Sum
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Reaksjonsgrad

Reaksjoner pr. tilsyn

3.5.3

Sentrale utfordringer

Manglende arbeidsavtaler og utstrakt bruk av deltid
Over 20 prosent av renholdere har ikke arbeidsavtale4 og seks av ti renholdere arbeider deltid.3 For
nærmere om ansettelsesforhold, herunder deltid, se kapittel 2.1.3.
Mangel på tilbakemeldinger og dårlige mulige muligheter for faglig utvikling
Nærmere én av tre renholdere oppgir at de ikke har tid til å utføre
oppgavene på en skikkelig måte og fire av ti får ikke tilbakemelding fra
nærmeste leder om hvordan de har utført jobben. Over halvparten av
renholdere rapporterer om dårlige eller svært dårlige muligheter for å
videreutvikle seg faglig på de områdene de ønsker.3

Renholdere er en av
yrkesgruppene med
høyest sykefravær i 2009
uavhengig av kjønn (9,7
prosent mot 5,2 prosent
blant alle menn og 11,4
prosent mot 8,1 prosent
blant alle kvinner.)

Kjemisk eksponering gir hudsykdommer
Renholdere er blant dem som rapporterer relativ høy forekomst av eksem og hudkløe som helt eller
delvis skyldes jobben. I tillegg er problemstillingen den samme for næringene overnattings- og serveringsvirksomhet, og helse- sosialtjenester samt veterinærtjenester. Renholder og servicepersonell er
yrkesgrupper som er i stor grad eksponert for rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler. Det brukes
mange feilmerkede kjemikalier i renholdsbransjen, noe som blant annet ble fulgt opp av etaten i en
større tilsynskampanje i 2009. Dette gjelder spesielt etsende produkter, og som enten ikke er merket,
eller bare merket som irriterende. Selvrapportert eksponering for kjemikalier viser at generelt sett er det
gradvis færre personer som oppgir å være eksponert for kjemikalier. Unntaket viser eksponering for
hudirriterende stoffer (rengjøringsmidler og desinfeksjonsmidler, løsemidler og avfettingsmidler, eller
vann) hvor andelen som rapporterer om slike plager har økt siden 2003.3
Arbeidsrelaterte hudlidelser, særlig håndeksem, er en vanlig yrkesbetinget sykdom og omfatter ca. ti
prosent av alle arbeidsrelatert sykdom meldt til Arbeidstilsynet. Kjemikalier kan forårsake eller forverre
hudeksem, eller forårsake irritasjon, etseskader eller brannsår i huden. Noen stoffer kan trenge gjennom
huden, tas opp i blodet og deretter spres rundt til andre deler av kroppen.
Andelen eksponert for hudirriterende stoffer er i 2010 fortsatt størst for de unge arbeidstakere, som har
en større forekomst av overfølsomhetsreaksjoner enn eldre arbeidstakere. Det er store ulikheter mellom
kjønnene for kjemisk eksponering grunnet yrkesvalg og type utdanning. Vann og rengjørings- og desinfeksjonsmidler på huden forekommer hyppigst blant kvinner, er det flere menn som er utsatt for løseog avfettingsmidler.
Renholdere er en av yrkesgruppene som rapporter høyest forekomst av arbeidsrelaterte helseplager
Renholderyrket er en av de yrkesgruppene som rapporterer høyest forekomst av helseplager som
tilskrives jobben. De fleste plagene relateres til muskel- og skjelettsmerter (nakke/skuldre, korsrygg,
ben). Dette er også en av gruppene med høyest sykefravær. Lav kontroll og ensidige oppgaver preger
yrket. Renholdere er eksponert for flere mekaniske faktorer samtidig, og i NOA sin samlede oversikt
over mekaniske eksponeringer er renholdere en av de mest utsatte yrkesgruppene. Mange renholdere
har utfordringer på flere områder, og den samlede belastningen gjør at arbeidstakere i dette yrket har
høy risiko for utvikling av helseplager.
Utleide arbeidstakere eksponeres for kjemikalier
Arbeidstakere som blir utleid for rengjøring og service aktiviteter er ofte utenlandske arbeidstakere med
dårlig viten om farlige stoffer og kjemisk helsefare. I tillegg kan utenlandske arbeidstakere ha vanskeligheter med å kommunisere på sin arbeidsplass.
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Oppsummert:
 Stor andel av Arbeidstilsynets aktiviteter har vært konsentrert om forebygging av sosial
dumping, forebygging av ulykker og markedskontroll renholdskjemikalier
 Næringen er i stor vekst, spesielt undernæringen «utleie av arbeidskraft»
 Inkluderer lønnsmottakere på korttidsopphold i Norge
 Renholdere en særskilt utsatt yrkesgruppe og er utsatt for mange uheldige belastninger
 Mangel på arbeidsavtaler og mye bruk av deltid
 Lite tilbakemeldinger fra leder og dårlige muligheter for faglig videreutvikling er typisk
 Brukes mange feilmerkede kjemikalier i renholdsbransjen og helseutfallet er hudsykdommer
 Språkvansker og ulike kulturer vanskeliggjør kommunikasjon og øker risikoen for feilhandlinger

4 Utsatte grupper i arbeidslivet
På tvers av næringer og yrker er det også i norsk arbeidsliv grupper som er spesielt utsatt for arbeidsrelaterte belastninger. Arbeidstilsynet skal også i årene fremover ha fokus på disse. I dette kapittelet
settes søkelyset på utfordringer som er spesielt knyttet til hhv. arbeidsinnvandrere, arbeidstakere med
ikke-vestlig bakgrunn, unge arbeidstakere, vikarer og små virksomheter.

4.1 Arbeidsinnvandrere
Økende arbeids- og tjenestemobilitet over landegrensene og utvidelsen av EØS, har satt søkelyset på
arbeidsvilkårene for utenlandske arbeidstakere i Norge, og behovet for å iverksette tiltak for å sikre at
disse får de samme lønns- og arbeidsvilkår som norske arbeidstakere.
Med arbeidsinnvandrere menes
Arbeidsinnvandrere er ofte utsatt for økt risiko på arbeidsplassen, og
her innvandrere med arbeid
som oppholdsgrunnlag. Arbeidshar i mange tilfeller blitt tilbudt lav lønn, dårlige boforhold og mangelinnvandrerne fordeler seg på
fulle kontrakter. Dette har vært sentrale oppfølgingspunkter i etatens
mange næringer, men de
satsning mot sosial dumping. Det er derfor sentralt for Arbeidstilsynet
viktigste er industri, bygg- og
anlegg og formidling og utleie av
å ha kunnskap om utviklingstrekk knyttet til arbeidsinnvandring.
Konjunkturnedgangen under finanskrisen har så langt spesielt rammet
næringer som sysselsetter arbeidsinnvandrere. Personer fra EU-land i
Øst-Europa er den gruppen som har opplevd størst prosentvis stigning
i arbeidsledigheten under konjunkturnedgangen. Den registrerte
ledigheten blant innvandrere fra EU-land i Øst-Europa økte fra 2,1
prosent av arbeidsstyrken i mai 2008, til 8,4 prosent i mai 2009 og 9,3
prosent i mai 2010.

arbeidskraft. Mange av de som
er ansatt i bemanningsforetak
arbeider i byggebransjen. Disse
bransjene er særlig preget av
arbeidsinnvandrere fra EU-land i
Øst-Europa. Personer fra andre
land, er i større grad sysselsatt
innen varehandel, hotell- og
restaurantvirksomhet og helseog sosialtjenester. Det store
flertallet av arbeidsinnvandrerne
med tillatelse er menn. De
næringene som først og fremst
etterspør arbeidsinnvandrer er
tradisjonelt mannsdominert.

Kunnskapen om arbeidsinnvandreres arbeidsbetingelser er mangelfull
og vanskelig å kartlegge. Likevel finnes kilder som kan si oss noe om
temaet. Generelt ser det ut til at de fleste utenlandske arbeidstakere i
Norge har lovlige lønns- og arbeidsforhold. I følge Fafo sin undersøkelse i tre næringer fra 2009 fant man at 68 prosent av virksomhetene bruker fast ansettelse som
tilknytningsform for arbeidsinnvandrerne.23 Dette var en vesentlig økning fra 2006 hvor 38 prosent av
virksomhetene oppga det samme. Det er kjent at fast ansettelse som oftest gir bedre lønns- og
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arbeidsvilkår, tryggere arbeidsforhold og bedre integrasjon i virksomhetens arbeid med helse-, miljø og
sikkerhet. Videre svarte 76 prosent av virksomhetene i bygg og anlegg at de har iverksatt opplæring i
miljø- og sikkerhet for å bedre situasjonen. 55 prosent oppgir at de bruker tospråklige arbeidsledere og
36 prosent at de har iverksatt opplæring i norsk for arbeidsinnvandrere. For alle de tre bransjene er det
33 prosent som sier seg helt enig i et utsagn om at arbeidstakere fra nye EU-land mangler kunnskap om
helse, miljø og sikkerhetsregler, mens 27 prosent sier seg ganske enig i dette utsagnet.
Arbeidstilsynets inspektører har i flere år rapportert at de oftere ser østeuropeiske arbeidstakere uten
tilstrekkelig verneutstyr eller i potensielt farlige situasjoner. En ny rapport fra Arbeidstilsynet tyder på at
utenlandske arbeidstakere har nærmere 50 prosent større risiko for å bli alvorlig skadet på jobb enn
norske yrkesaktive.24 Risikoen for arbeidsskadedødsfall er oppimot 30 prosent høyere blant de utenlandske. Årsaken til at utenlandske arbeidstakere er mer utsatt for ulykker er sammensatt. Dels skyldes
det språk, dels at de er ansatt i bransjer som i seg selv er utsatt, og dels at mange av dem er innleid og
dermed ikke en del av fellesskapet og sikkerhetskulturen på arbeidsplassen. At utenlandske arbeidstakere jobber mye og har lange arbeidsdager er en annen risikofaktor.
Antallet arbeidsinnvandrere er bare av indirekte betydning for etatens satsning mot sosial dumping. I en
vekstperiode er det sannsynlig med et større innslag av useriøse aktører som ikke har til hensikt å følge
arbeidsmiljølovens krav. Motsatt kan også nedgangstider med redusert lønnsomhet for virksomhetene
medføre press på arbeidsmiljøstandarden, ikke minst til utenlandske arbeidstakere. Det er derfor
nødvendigvis ikke noen direkte sammenheng mellom antallet arbeidsinnvandrere og sosial dumping.
Som tilsynsetat med sterkt fokus på forebygging av sosial dumping har Arbeidstilsynet en unik mulighet
til å dokumentere omfang og utvikling av sosial dumping i norsk arbeidsliv.
Oppsummert:
 Arbeidsinnvandrere er ofte utsatt for økt risiko på arbeidsplassen
 Skaderaten har vært relativ stabil, mens nedgang blant norske arbeidstakere
 Det hevdes at arbeidstakere fra nye EU-land mangler kunnskap om helse-, miljø-, og
sikkerhetsregler
 I mange tilfeller blir arbeidsinnvandrere tilbudt dårlige arbeids- og bovilkår
 Det er en vesentlig økning i antall virksomheter som har fast ansatte arbeidsinnvandrere
 Fast ansettelse øker sannsynligheten for at utenlandske arbeidstakere i Norge har lønns- og
arbeidsforhold på linje med norske arbeidstakere

4.2 Arbeidstakere med ikke-vestlig bakgrunn
I følge NOA25 er et økende antall arbeidstakere i Norge innvandrere, og i 2008 utgjorde denne gruppen i
underkant av ti prosent av alle yrkesaktive. Undersøkelser viser at det er særlig de ikke- vestlige innvandrerne
som har utfordringer i arbeidsmiljøet, og de rapporterer om dårligere arbeidsmiljøbetingelser enn yrkesbefolkningen for øvrig. Man skal imidlertid være klar over at det er forskjeller også innvandrergrupper seg i
mellom. Men ser man på gruppen av de ti største innvandrergruppene under ett, så viser analyser fra NOA
at innvandrere opplever jevnt over dårligere psykososialt arbeidsmiljø, og de rapporterer om høyere forekomst av mekaniske påvirkninger enn hele yrkesbefolkningen. Utvalget som ble intervjuet oppgir nesten tre
ganger større forekomst av ulykker. De rapporterer også i mindre grad å ha kontroll over eget arbeid, og i
langt større grad opplever de arbeidet som en psykisk påkjenning.
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Yrkesfordelingen blant innvandrere er annerledes enn for yrkesbefolkningen som helhet. Innvandrere
jobber i større grad som operatører, sjåfører og i salgs- og serviceyrker. Flere er også ansatt i omsorgsyrker. Det er stor sannsynlighet for at en innvandrer er i et yrke uten krav til utdanning. Mange innvandrere jobber i yrker som de er overkvalifiserte for. Spesielt gjelder dette for høyskoleutdannede fra
Asia og Afrika.
Ikke-vestlige innvandrere har typisk færre muligheter for mobilitet. Dette kan få store helsekonsekvenser for arbeidstakerne da de blir tvunget til å bli værende i jobber med arbeidsbetingelser som er
potensielt helseskadelige. Et annet trekk er at ikke-vestlige innvandrere har en noe løsere tilknytning til
arbeidsplassen, med gjennomgående høyere andel midlertidige ansatte, mer deltidsarbeid, flere med to
jobber og en betydelig lavere følelse av jobbsikkerhet.
Det er særlig de med kort utdanning og rutinemessig, manuelt arbeid som utsettes for store helsebelastninger. Selv om sammenhengene mellom arbeidsmiljø, helseproblemer og utstøting fra arbeidslivet er komplekse, er det grunn til å anta at utstøting primært rammer den lett utbyttbare arbeidskraften, det vil si de med minst utdanning, og at helseskadelig arbeidsmiljø primært rammer dem som
har få valgmuligheter. Sammen med unge arbeidstakere og kvinner som arbeider deltid, er innvandrere
blant disse.
De særskilte arbeidsmiljøutfordringene mange av de ikke-vestlige innvandrerne står overfor kan sees i
lys av «sosiale ulikheter i helse». I og med at arbeidsmiljøbelastninger synes å være sosialt skjevfordelt,
vil et sentralt tiltak for å redusere helseforskjellene i befolkningen være å sørge for at alle arbeider i
sunne og helsefremmende arbeidsmiljøer. Ved å se til at virksomhetene etterlever arbeidsmiljølovens
krav, og forebygger utstøting, er Arbeidstilsynet en viktig aktør i myndighetenes arbeid med å utjevne
disse forskjellene.
Oppsummert:
 Arbeidstakere med ikke-vestlig bakgrunn rapporterer om dårligere arbeidsmiljøbetingelser
enn yrkesbefolkningen for øvrig
 Det er stor sannsynlighet for at en innvandrer med ikke-vestlig bakgrunn er i et yrke uten
krav til utdanning
 Mange er overkvalifiserte for den jobben de utfører
 Ikke-vestlige innvandrere er konsentrert i de minst attraktive jobbene og har få muligheter
for mobilitet
 Økt risiko for å bli utstøtt fra arbeidslivet

4.3 Arbeidstakere med funksjonshemming
Det finnes ingen offisiell definisjon på funksjonshemming, men en vanlig måte å definere funksjonshemming på er at det handler om gapet eller misforholdet mellom forutsetningene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne og de krav miljøet og samfunnet stiller til funksjon på områder av vesentlig
betydning for å etablere og opprettholde selvstendighet og en sosial tilværelse26. Denne definisjonen må
ikke forveksles med definisjonen på de som har nedsatt funksjonsevne som handler om tap av, skade på
eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.26
Det er heller ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å ha en funksjonshemming eller og nedsatt
funksjonsevne, og det å ha nedsatt arbeidsevne som er begrepet som brukes i arbeidsmiljøloven.
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Rundt 45 prosent av de funksjonshemmede er i arbeid, mot rundt 77
prosent av hele befolkningen mellom 15 og 66 år. Forskjellen i
yrkesdeltakelse mellom de funksjonshemmede og befolkningen totalt
er klart mindre blant de yngste enn de eldre. Av de som er i arbeid er
det betydelig flere funksjonshemmede som arbeider deltid. Det er
mange grunner til at man velger å jobbe deltid, mange velger det pga.
sin funksjonsnedsettelse, andre fordi arbeidsplassen ikke er tilpasset til
deres behov. Her er deltid også mest utbredt blant kvinner i denne
gruppen som det er i resten av befolkningen, dette er sannsynligvis
mer en effekt av kjønn enn av funksjonshemming.27 Deltidsarbeid kan
både representere en nødvendig tilpasning i forhold til egen helsesituasjon, men det kan også være en barriere for funksjonshemmede
med høyere utdanning som ønsker seg deltidsarbeid da slike yrker
helst finnes i helse- og sosialtjenesten.28

SSBs arbeidskraftundersøkelse
har hvert år en tilleggsundersøkelse om funksjonshemmede der de definerer
funksjonshemming til å være:
«Fysiske eller psykiske
helseplager av mer varig karakter
som kan medføre begrensinger i
det daglige liv». Ut fra denne
definisjonen sier om lag 15
prosent av befolkningen i alderen
15-66 år at de har en funksjonshemming, totalt sett innebærer
dette at 532 000 mener de har
en funksjonshemming.
Helseproblemet skal være av
varig karakter, minst mer enn
seks måneder.

Næringsfordelingen blant funksjonshemmede er lik resten av de
sysselsatte, selv om det er viss overrepresentasjon av funksjons-hemmede i helse- og sosialtjenester.
Funksjonshemmede er også overrepresentert i primærnæringene. Fordeling av yrker viser et større
avvik fra totalfordelinga, funksjonshemmede er for eksempel underrepresentert i lederyrker, akademiske yrker og høyskoleyrker. Funksjonshemmede har generelt en lavere prosentdel med høyere
utdanning, bare 21 prosent av de sysselsette med funksjonshemming har universitets- eller høgskoleutdanning, sammenliknet med 36 prosent av sysselsatte ellers. Lavere utdanningsgrad kan ha sammenheng med hvilke type utdanninger som er tilrettelagt, hvilke typer utdanning det gis støtte til, og
opplevelser av, muligheter til å ta videre utdanning.29 Funksjonshemmede har en tendens til å være
overrepresenterte i yrkesgruppa pleie- og omsorgsarbeidere. Av de som er i arbeid, sier 41 prosent at
funksjonshemmingen oppstod etter at de hadde begynt i nåværende jobb. Åtte av ti personer med
funksjonshemminger oppgir at funksjonshemming avgrenser hvilke arbeidsoppgaver de kan utføre, til
tross for eventuelle hjelpemiddel de kan få.
Oppsummert:
 Færre funksjonshemmede er i arbeid enn befolkningen forøvrig
 Ikke nødvendigvis en sammenheng mellom det å ha en funksjonshemming og det å ha
redusert arbeidsevne
 Betydelig flere funksjonshemmede som arbeider deltid enn yrkesbefolkningen for øvrig
 Næringsfordelingen blant funksjonshemmede er lik resten av de sysselsatte
 80 prosent i denne gruppen arbeidstakere mener at funksjonshemmingen begrenser hvilke
arbeidsoppgaver de kan utføre

4.4 Unge arbeidstakere
Arbeidstilsynets strategiske plan for 2008-2012 hadde som en målsetting at unge arbeidstakere og deres
arbeidsgivere skal ha kunnskap om arbeidslivets regler og sentrale betingelser for et godt arbeidsmiljø.
Fokuset på unge arbeidstakere videreføres som en sentral strategi for perioden 2013-2016. Gode
holdninger og kunnskap om HMS antas å få stadig større betydning i en tid i et arbeidsliv i stadig
hurtigere endring. 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.
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Arbeidstilsynet erfarer at unge arbeidstakere ofte mangler tilstrekkelig opplæring og er mer utsatt for
ulykker, støy og tunge løft i arbeidslivet enn eldre arbeidstakere. Unge har også ofte mangelfulle
arbeidskontrakter og mindre erfaring med arbeidsmiljø og konsekvenser av uheldige arbeidsmiljøforhold. Videre har unge arbeidstakere i mindre grad kunnskap om arbeidsmiljøbetingelser og hvordan
HMS ivaretas i virksomhetene de er ansatt i. Arbeidstakere i aldersgruppen 18 til 24 år er omlag 50
prosent mer utsatt for arbeidsulykker enn andre arbeidstakere, i følge et samlet tallmateriale fra EU sitt
statistikkbyrå, Eurostat.
Noen næringer har flere unge arbeidstakere enn andre. Blant annet er de overrepresentert i tradi sjonelt risikoutsatte næringer som bygg og anlegg. Arbeidstilsynets rapport Arbeidsskader blant unge
arbeidstakere i bygge- og anleggsbransjen er skrevet på bakgrunn av en kartlegging av behandlede arbeidsskader ved akuttmottaket og legevakten ved St. Olavs hospital i Trondheim. Rapporten, som er
tilgjengelig fra Arbeidstilsynets nettsider, indikerer at unge arbeidstakerne var overrepresentert blant
de som mottok behandling for arbeidsskader, noe som gir støtte til at lav alder og liten erfaring i seg
selv medfører økt risiko i arbeidslivet. 30 Rapporten viser videre at unge arbeidstakere har en manglende forståelse av hvilke mekanismer som kan føre til en arbeidsulykke. En lav risikoforståelse kan
bidra til at de tar flere og andre snarveier i arbeidet enn eldre og mer erfarne arbeidstakere.
Unge arbeidstakere skiller seg ut fra andre arbeidstakere også i forhold til faktorer som arbeidstid,
ansettelsesforhold og HMS-kompetanse. En betydelig andel av arbeidstakere i alderen 16-24 år arbeider
utenom ordinær arbeidstid. Dette gjelder spesielt innenfor varehandel og hotell- og restaurantnæringen,
men også innenfor helse- og pleie- og omsorgssektoren er det mange unge som har deltidsjobb. Undersøkelser viser at 50 prosent av norske studenter har en jobb av et visst omfang ved siden av fulltidsstudier. De fleste norske ungdommer møter arbeidslivet som midlertidig ansatte, og får trolig innenfor
et slikt ansettelsesforhold mindre grad av eierskap til og kunnskap om HMS-arbeidet i virksomhetene
de er ansatt i, enn fulltidsansatte. Videre er det også sannsynlig at de i mindre grad blir kjent med partssamarbeidet, rettighetene og kanalene som er etablert gjennom hovedavtalen og verneorganisasjonen.
En viktig utfordring når det gjelder unges inngang i arbeidslivet er nettopp å sikre denne gruppen
tilstrekkelig bevissthet om rettigheter og plikter.
Et stort antall unge arbeidstakere tar årlig kontakt med Arbeidstilsynets svartjeneste. Disse henvendelsene gir ikke et representativt bilde av interesse og kunnskapsnivå blant de unge, men gir eksempler
på sentrale utfordringer og problemområder disse støter på i arbeidslivet. Basert på henvendelsene
erfarer Arbeidstilsynet at det hos mange er mangel på formalkunnskap om HMS ved inngangen til
arbeidslivet, både når det gjelder arbeidslivets spilleregler, hvilket ansvar og plikter som påhviler
arbeidsgiver, og hvilket ansvar og plikter som påhviler arbeidstaker. Arbeidstilsynets svartjeneste har
også en del henvendelser fra lærlinger angående deres arbeidsmiljø.
Oppsummert:
 Unge arbeidstakere mangler kunnskap om HMS og om hvilke plikter og rettigheter
som gjelder i arbeidslivet
 De er overrepresentert i tradisjonelt risikoutsatte næringer
 Unge arbeidstakere har dårligere risikoforståelse enn eldre arbeidstakere
 Mer utsatt for arbeidsulykker enn andre arbeidstakere
 En stor andel med arbeidstakere i alderen 16-24 år arbeider utenom ordinær arbeidstid
 Om lag halvparten av norske studenter har en jobb ved siden av studiene
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4.5 Innleide arbeidstakere
Det har i de siste årene vært en økning i andelen virksomheter som benytter seg av innleid arbeidskraft
fra bemanningsforetak eller vanlige produksjonsvirksomheter. Siden 1. mars 2009 skal alle bemanningsforetak i Norge være registrert hos Arbeidstilsynet og rundt 1 400 virksomheter er registrert hos etaten.4
De ti største bemanningsforetakene står for 85 prosent av næringens totale omsetning.4 Utleie av
arbeidskraft skjer når utleide arbeidstakere er ansatt hos utleier, men står under oppdragsgiver/innleier
sin ledelse. Dette fører til et mer komplisert arbeidsforhold med flere arbeidsgivere som har ulikt ansvar
for arbeidstakeren.
Hovedregelen er at den som leies ut fra et bemanningsforetak skal være
Et bemanningsforetak er
fast ansatt i utleievirksomheten, enten dette er et bemanningsforetak
en virksomhet som har
eller en produksjonsvirksomhet.31 Det er derfor utleievirksomheten som
som formål å leie ut
arbeidskraft. Vikarbyråer
har hovedansvaret. Dette innebærer blant annet at den utleide arbeidser et eksempel på
takeren skal ha skriftlig arbeidsavtale med utleievirksomheten, altså
bemanningsforetak.
bemanningsforetaket. Den utleide arbeidstakeren har det stillingsvern
Arbeidstakere kan også
leies inn for en begrenset
som følger av arbeidsmiljøloven, og utleievirksomheten er ansvarlig for
periode fra virksomheter
utbetaling av lønn og andre ytelser som følger av arbeidsavtalen til den
som ikke har til formål å
utleide. Også innleievirksomheten har et arbeidsgiveransvar overfor den
drive utleie, såkalte
produksjonsvirksomheter.
innleide. Eksempelvis har innleier et selvstendig ansvar for å gi den
innleide nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner, samt sikre at
den innleide innehar nødvendige kvalifikasjoner, godkjenning og lignende.31 At både utleievirksomheten
og oppdragsgiveren har ansvar for den innleide arbeidstakeren krever at arbeidsgiveransvaret blir
koordinert mellom disse to slik at betingelsene arbeidstakeren arbeider under blir de samme som for
hvilken som helst annen arbeidstaker ansatt i virksomheten som leier inn arbeidstakeren.
Arbeidstilsynet har en egen faktaside om innleie av arbeidskraft på etatens nettsider.
Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak er lov i de tilfeller hvor det er tillatt med midlertidige
ansettelse og kan derfor være et alternativ til midlertidig tilsetting.31 Mange av de samme utfordringene
som er knyttet til midlertidig ansatte gjelder også for innleide arbeidstakere (kapittel 2.1.2). Siden de
innleide arbeidstakerne er løst tilknyttet innleievirksomheten vil det være vanskelig for dem å stille krav
til arbeidsmiljøet,17 og det kan være utfordringer knyttet til organisatoriske arbeidsbetingelser som
arbeidsavtaler, lange arbeidsdager og -uker, mangel på medvirkning og informasjon, og høy arbeidsintensitet blant de innleide arbeidstakerne.
Selv om oppdragsgiver/innleier har plikt til å gi nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner,
viser det seg at innleide arbeidstakere gjennomgående får mindre opplæring enn andre sysselsatte.4
Dette kan ha konsekvenser for arbeidstakerne (kapittel 2.1.7). Siden mange ulike næringer benytter seg
av innleid arbeidskraft, vil de innleide arbeidstakerne utsettes for ulike arbeidsbetingelser alt etter
hvilken næring de er utleid til og hvilket yrke og arbeidssituasjoner de har.
Det er en stor andel av arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn og arbeidstakere på korttidsopphold
som ikke er registrert som bosatte i Norge innen næringen arbeidskrafttjenester, også kalt «bemanningsbransjen». Denne andelen økte sterkt fra 2000 til 2007, og i 2007 hadde to av fem som var tilknyttet
bemanningsforetakene utenlandsk bakgrunn4, og i 2009 var én av fem lønnstakere på korttidsopphold
ansatt i virksomheter som leide ut arbeidskraft.
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Oppsummert:
 Bruk av innleid arbeidskraft har økt de siste årene
 Både utleievirksomheten og oppdragsgiver/innleier har arbeidsgiveransvar
for innleide arbeidstakere
 Innleide arbeidstakere kan være utsatt for dårligere organisatoriske arbeidsbetingelser
enn andre sysselsatte

4.6 Små virksomheter
Et systematisk HMS-arbeid forutsetter at virksomhetene har kunnskap om gjeldende krav, vilje til å
iverksette tiltak, og sørger for nødvendig opplæring av sine ledere og ansatte. HMS-arbeid er imidlertid
mer enn formelle krav. Det handler i stor grad også om holdninger og tro på at arbeidet har en effekt.
Resultatene fra undersøkelsen gjennomført av Fafo i 2009, bekrefter Arbeidstilsynets erfaring om en
markert forskjell i det systematiske HMS-arbeidet i små og store virksomheter. Virksomheter med flere
ansatte følger i større grad opp dokumentasjonskravene i HMS-lovgivningen enn virksomheter med få
ansatte. En hovedårsak til forskjellene er trolig at større virksomheter har mer ressurser å bruke til
HMS-arbeid og at systematikk er nødvendig i disse virksomhetene for å holde en tilfredsstillende
oversikt over virksomhetens utfordringer. Ledere i større virksomheter har dessuten ofte bedre formell
lederkompetanse og kjennskap til HMS-lovgivningen. Skjerpede krav til HMS-opplæring for ledere vil
derfor kunne bidra til å motvirke dette kunnskapsskillet.
At det ofte er mindre systematisk HMS-arbeid og manglende dokumentasjon i små virksomheter, er ikke
ensbetydende med at arbeidsmiljøet i slike virksomheter er dårlig. Når det er kort vei til øverste ledelse og
når alle ansatte i tillegg møtes daglig, løses ofte problemer fortløpende. Velfungerende små virksomheter
gir ofte tilbakemelding under tilsyn om at dokumentasjonskravene i HMS-lovgivningen oppleves som
ressurskrevende og urimelige. Det er likevel sannsynlig at virksomheter som ikke systematisk etterlever
HMS-lovgivningens dokumentasjonskrav, er sårbare over tid. Fravær av systematikk gjør virksomhetens
HMS-arbeid mer tilfeldig, og ofte personavhengig. I en slik situasjon vil utskiftning av ledere eller ansatte
kunne få direkte negative arbeidsmiljøkonsekvenser.
Virksomheter innen transport, bygg og anlegg, med reparasjons-, service- og renholdsoppdrag og i utelivsbransjen, har særlige behov for rutiner knyttet til risikoforhold, informasjon, opplæring og medvirkning. Dette er en konsekvens av at arbeidet ofte medfører risiko for skade og belastning, samt at
ansatte sjelden møtes fordi de arbeider på ulike steder eller til ulike tider.
Arbeidstilsynet erfarer at mange små og mellomstore virksomheter ofte ikke har tilstrekkelig kompetanse
og ressurser til å fokusere på kjemisk helsefare. Risikoen for helsefare er ofte ikke tilstrekkelig kartlagt,
vurdert, forstått og håndtert. Håndtering av kjemikalier blir ofte utført av ansatte med dårlig kunnskap om
stoffets iboende egenskaper (giftighet, etsende, irriterende m.fl.). Virksomhetene er ofte selv ikke klar over
at det er mulig at deres ansatte blir eksponert for kjemikalier under arbeid, og de har ikke gjennomført
eksponeringsmålinger.
Det er en alvorlig utfordring at små virksomheter statistisk sett er mer risikoutsatt enn store virksomheter, og samtidig i mindre grad arbeider systematisk med HMS. Internkontrollforskriften åpner for at
HMS-systemet skal tilpasses den enkelte virksomhets art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Mange
virksomheter etterlyser likevel en bedre balanse mellom det praktiske HMS-arbeidet og kravene til
dokumentasjon. Det er imidlertid alltid en utfordring både for virksomhetene og tilsynsmyndighetene
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å vurdere hva som er godt nok. Økt samarbeid mellom myndighetene og bransjeorganisasjonene kan
bidra til å konkretisere forventningene til det systematiske HMS-arbeidet og dokumentasjonskrav
avhengig av virksomhetenes størrelse og kompleksitet.
Det å skape økt motivasjon og interesse for HMS-arbeidet i små virksomheter er et godt tiltak. En god
dialog mellom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, bransjeorganisasjoner og tilsynsmyndighetene, er viktig for å finne frem til hensiktsmessige motivasjons- og veiledningstiltak. Arbeidstilsynet
bør også systematisere eksisterende kunnskap om tilsyn i små virksomheter for å utvikle gode tilsynsmetoder som både skaper motivasjon for systematisk HMS-arbeid i virksomhetene og avklarer behovet
for dokumentasjon. For å få en positiv utvikling er det er avgjørende å finne ut hvilke virkemidler som
gir faktiske resultater.

Oppsummert:
 Virksomheter med få ansatte følger i mindre grad opp dokumentasjonskravene i HMSlovgivningen enn hva virksomheter med flere ansatte gjør
 Mindre systematisk HMS-arbeid og manglende dokumentasjon er ikke ensbetydende
med dårlig arbeidsmiljø(arbeid)
 Fravær av systematikk gjør virksomhetenes HMS-arbeid med tilfeldig og ofte personavhengig
 Mange små og mellomstore virksomheter har ikke tilstrekkelig kompetanse og ressurser til å
fokusere på kjemisk helsefare
 Økt samarbeid med bransjeorganisasjonene kan bidra til å konkretisere forventningene til det
systematiske HMS-arbeidet og dokumentasjonskrav

5 Avslutning
Denne rapporten er ett av flere kunnskapsunderlag som ble utarbeidet som underlag for Arbeidstilsynets
strategiske plan for perioden 2013-2016. Arbeidstilsynet skal arbeide risikobasert, og denne rapporten
presenterer utviklingstrekk og utfordringer innen de hovednæringene som vi har vurdert å ha størst total
risiko for arbeidsrelatert ulykke, skade og sykdom. Rapporten presenterer også utfordringer hos grupper
av arbeidstakere som er spesielt utsatt for arbeidsrelaterte belastninger.
Gradvise små og store endringer i arbeidslivet påvirker arbeidstakeres arbeidsvilkår og gjør det nødvendig
hele tiden å ha oppmerksomheten rettet mot de sentrale arbeidsbetingelsene. Rapporten viser at arbeidstakere i norske virksomheter er utsatt for en rekke sammensatte påvirkninger og risikoforhold som kan
medføre fare for utstøting fra arbeidslivet. Det er imidlertid verdt å merke seg at høy forekomst av risikofaktorer i arbeidsmiljøet ikke nødvendigvis betyr en tilsvarende høy forekomst av helseplager, fravær eller
tidlig pensjonering.
Utfordringene som trekkes frem i rapporten er tenkt å representere et bilde av risikofaktorer i norsk
arbeidsliv som er relevante også i næringer og yrker som ikke er nevnt eksplisitt i rapporten. Det er de
konkrete risikofaktorene Arbeidstilsynet kan ta tak i, den næringsmessige inndelingen er tenkt som et
verktøy i det senere utadrettede arbeidet.
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