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FORORD

Arbeidsmiljoavdelingen i Kommunal- og arbeidsdepartementet arbeider med en Stortings-

melding om oppfolgingen av arbeidsmiljoloven fra 1. juli 1977. I dette arbeidet er det onskelig

med en oversikt over utbredelsen og fordelingen av en rekke arbeidsmiljoproblemer. Som et oppdrag

fra Arbeidsmiljoavdelingen er det derfor blitt utarbeidet en oversikt over de arbeidsmiljoproblemer

som er registrert i Levekarsundersokelsen 1980.

Statistisk Sentralbyra, Oslo, 19. januar 1982

Arne Oien
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1. INNLEDNING

1.1. Bakgrunn og formal 

Levekarsundersokelsen 1980 fra Statistisk Sentralbyra har sysselsetting og arbeidsforhold som

utvidet levekarskomponent. Det er derfor registrert mange flere indikatorer pA arbeidsmijo enn det

som er vanlig A registrere i levekarsundersokelser. Det betyr ogsA at denne delen av levekarsunder-
sokelsen langt pA vei kan betraktes som en spesialundersokelse av arbeidsmiljo.

Statistisk SentralbyrA skal i lopet av 1982 gjennomfore en omfattende analyse av dette data-

materialet. Imidlertid arbeider Arbeidsmiljoavdelingen i Kommunaldepartementet nA med en stortings-

melding om oppfolgingen av arbeidsmiljoloven fra 1. juli 1977. Til dette arbeidet er det onskelig

med en oversikt over utbredelsen og fordelingen av en rekke arbeidsmiljoproblemer. Som et oppdrag

fra Arbeidsmiljoavdelingen i Kommunaldepartementet har vi derfor utarbeidet en oversikt over de

arbeidsmiljoproblemer som er registrert i levekarsundersokelsen 1980. Til prosjektet har det vmrt

aysatt ca. 2 mAnedsverk. Med en slik stram tidsramme har vi ikke hatt anledning til A gA smrlig inn

pA de ulike problemstillinger som blir tatt opp.

1.2. Opplegget av rapporten 

I denne rapporten skal vi se pA arbeidsmiljoproblemer slik som de faktisk er utbredt i ulike

grupper. Vi skal ikke forsoke A si noe om hvorfor utbredelsen og fordelingen av arbeidsmiljoproblemer

er slik den er. Vi vil imidlertid sA godt det lar seg gjore prove A finne ut hvilke grupper som i

smrlig grad er utsatt for de enkelte arbeidsmiljoproblemer. Vi spur f.eks.: Er unge arbeidstakeres

arbeidsmiljo forskjellig fra eldres, og i tilfelle, hvem er mest belastet? Hvem er hyppigst utsatt

for belastende arbeidsmiljo, menn eller kvinner? Er deltids- og heltidsansatte like mye utsatt for

belastninger i arbeidsmiljoet? Hvilke yrkesgrupper er mest utsatt for ulike arbeidsmiljoproblemer?

Spiller bedriftsstorrelse noen rolle?

Et neste sporsmal vi vil stille er om det er noen "hopning" av arbeidsmiljoproblemer. Dette

er et vanskelig sporsmal, som ikke vil kunne behandles tilstrekkelig i denne rapporten, men vi vil

likevel gi noen antydninger. Vi spar: Er det slik at hvis en er utsatt for en type arbeidsmiljo-

problem, sA er en ogsA utsatt for andre typer problemer? Eller er det slik at det ikke er noen

sammenheng i det hele tatt? En tredje mulighet er at vi har en kompensatorisk fordeling av arbeids-

miljoproblemer. Det vil si at om en er utsatt for en type arbeidsmiljoproblem, har en smrlig gunstige

forhold pA et annet omrAde. Sagt pA en annen mate: Er det positiv, negativ eller ingen sammenheng

mellom ulike arbeidsmiljoproblemer.

Endelig vil vi se Litt pA hvilke konsekvenser det kan ha A vmre utsatt for arbeidsmiljopro-

blemer. Vi har valgt ut en relativt drastisk konsekvens og hvor det kan herske liten tvil om at

arbeidsmiljoet spiller en stor rolle, nemlig forekomsten av arbeidsulykker/skader. Det vil fore for

langt A to opp sosiale og helsemessige konsekvenser ellers av arbeidsmiljoet i denne rapporten.

Et viktig sporsmal i arbeidet med oppfolgingen av arbeidsmiljoloven vil vmre hvorvidt det har

skjedd noen endringer i arbeidsmiljoet siden loven trAdte i kraft. Det har vi dessverre liten mulighet

til A si noen om. Det ble stilt en del sporsmal om arbeidsmiljoet ogsA i levekarsundersokelsen i 1973.

Sporsmalsformuleringene er ikke de samme i de to undersokelsene, og det er ikke spurt om like mange

problemer. Avslutningsvis vil vi imidlertid se pA noen av resultatene fra 1973-undersokelsen, og seiv

om sammenlignbarheten ikke er den beste, kan vi fa en liten indikasjon pA om det har funnet sted noen

endring i arbeidsmiljoet.
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2. DATAGRUNNLAGET

2.1. 	 Utvalget 

Resultatene i denne rapporten baserer seg som nevnt pa Levekarsundersokelsen 1980. Dette er

en landsomfattende, representativ intervjuundersokelse SOfflblegjennomfort i 'Wet av 1. halvar 1980.

I alt ble det trukket ut ca. 5 000 personer til undersokelsen, hvorav det ble oppnadd intervju

med 3 883 personer. Av disse var 2 570 sysselsatte, dvs. personer som vanligvis har inntektsgivende

arbeid.

I og med at arbeidsmiljoloven ikke omfatter selvstendige og familiearbeidskraft, er disse

holdt utenfor i denne analysen, og vi star da tilbake med 2 148 ansatte som blir vart datagrunnlag.

Som ansatte regnes personer som vanligvis har inntektsgivende arbeid, og som oppgir at de i sitt

hovedyrke arbeider som ansatt. Vi har ikke satt noen nedre grense for antall timer ukentlig som bar

arbeides for en blir regnet som a ha inntektsgivende arbeid. Selv om noen yrkesgrupper (jordbruk,

skogbruk, fiske og fangst, luftfart, sjofart) ikke dekkes av arbeidsmiljoloven, er disse likevel in-

kludert i materialet. Dette utgjor en svmrt liten del av materialet, i alt 57 ansatte. Nar vi har

sett pa sammenhengen mellom yrke og arbeidsmiljo er disse gruppene imidlertid skilt ut.

Totalen i de tabellene som vises, vil ikke alltid vmre lik 2 148. Det kommer av at uoppgitt

alltid er holdt utenfor i tabellene.

2.2. Registreringen av arbeidsmiljoproblemer i Levekarsundersokelsen 1980 

Vi har gruppert arbeidsmiljoproblemene i to hovedgrupper: Fysisk arbeidsmiljo og organisa-

toriske forhold pa arbeidsplassen.

2.2.1. Fysisk arbeidsmiljo

Vi har registrert den delen av det fysiske arbeidsmiljo som gar pa ulike typer miljobelast-

ninger som f.eks. stray, forurensning. Trekk ved arbeidsplassens utforming og teknologi er ikke

registrert. Vi har onsket A registrere arbeidsforholdene sa objektivt som mulig, men pa grunn av

registreringsmetoden, sporreskjema, vil det alltid foreligge et visst subjektivt element.

Vi kan ikke registrere faktisk stuniva eller grad av luftforurensning. Intervjupersonenes

vurdering av slike forhold vil alltid spille inn, og disse vurderingene avhenger ikke bare av de

faktiske forhold, men ogsa av bakgrunnen til den som vurderer. Vi har imidlertid forsokt a gi sa

lite spillerom for vurderinger som mulig, ved at vi spor om intervjupersonen er utsatt for problemer

og ikke om hvorvidt vedkommende er plaget av problemer.

Intervjupersonene skal ogsa ha vmrt utsatt for arbeidsmiljoproblemer over en viss tid. Hvor

lenge en skal ha vmrt utsatt er presiert i instruksen til intervjuerne pa folgende mate:

"Arbeidsforhold som IO av og til er utsatt for skal ikke tas med. Med arbeidsforhold IO

vanligvis har, mener vi arbeidsforhold som IO har omtrent hver eneste arbeidsdag. Hvis de arbeids-

forhold JO har varierer i perioder, og IO i lengre perioder (flere uker) er utsatt for noen av

arbeidsforholdene, nevnt her omtrent daglig i perioden, skal det merkes av for JA".

Med unntak av stray, har vi verken presisert, eller forsokt A registrere intensitet i be-

lastningen.

Vi har valgt a registrere et forholdsvis start antall fysiske arbeidsforhold. Dette skyldes

blant annet at vi har onsketa registrere forholdsvis presist avgrensete ytre forhold. For eksempel

i stedet fora registrere utsatthet for forurenset luft, har vi registrert tre typer luftforurensninger

samt en restkategori som omfatter alle andre typer forurensninger.

I og med at antallet problemer vi har registrert er start, vil andelen som har vmrt utsatt for

et eller flere slike problemer antakelig bli hay. Det interessante vil imidlertid ofte vmre a se pS

den relative ulikhet i fordelingen av slike arbeidsmiljoproblemer, dvs. hvilke forskjeller som eksi-

sterer mellom ulike grupper. Men i tillegg til A registrere hvor star andel som har vmrt utsatt for

et eller flere enkeltproblem, har vi ogsa onsket a finne ut hvilke omrader avdetfysiske arbeidsmiljoet

vi har malt.
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Ved hjelp av en faktoranalyse har vi kommet fram til folgende dimensjoner i det fysiske arbeids-

miljoet:

Klimatiske arbeidsmiljoproblemer, som er satt sammen av folgende enkeltindikatorer: Utsatthet
for trekk, for hoy og for lav temperatur, fuktighet, om en arbeider hoyt over bakken utendors,
og om en arbeider med farlige maskiner.

Kjemiske arbeidsmiljoproblemer, som er satt sammen av folgende enkeltindikatorer: Utsatthet for
damper, syrer, brannfarlige eksplosive staffer, farlige kjemiske stoffer ellers.

Ergonomiske arbeidsmiljoproblemer, som er satt sammen av folgende enkeltindikatorer: Om en
har daglig tunge loft, belastende arbeidsstillinger, gjentatte og ensidige bevegelser, om en
er fysisk utmattet etterdagensarbeid.

"Industri-typiske" arbeidsmiljoproblemer, som er satt sammen av folgende enkeltindikatorer:
Utsatthet for steinstov, sveiseroyk, rystinger og vibrasjoner, stoy.

"Andre" fysiske arbeidsmiljoproblemer: Detteerdarliglys,utilstrekkelig ventilasjon, foru-
renset luft ellers.

For hver av omrAdene har vi konstruert en indeks som viser antall arbeidsmiljoproblemer innen

hvert omrAde den enkelte er utsatt for. I tillegg til dette har vi laget en indeks som viser totalt

antall fysiske arbeidsmiljoproblemer den enkelte er utsatt for, uansett hvilket omrAde det dreier seg

OM.

2.2.2. Organisatoriske forhold pA arbeidsplassen

Dette er for mange indikatorers vedkommende et relativt nytt omrAde, og det hersker vel for

disse forelopig ingen utbredt enighet om hva som bor registreres og hvordan, under denne hovedover-

skriften. Arndre indikatorer pA dette omrAdet er imidlerid relativt veletablerte.

Det bor ogsA innledningsvis sies at hva som virker belastende her kan variere fra person til

person. Det vil si at hva som er belastende organisatoriske faktorer antakelig varierer mer enn hva

som er tilfelle for trekk ved de fysiske arbeidsmiljo. Det er med andre ord slik at bade for de

etablerte og mindre etablerte in ikatorene under dette hovedomrAdet er det vanskeligere A pAvise
uheldige virkninger av de forhold som registreres. Det er antakelig ogsA storre variasjon med hensyn

til virkningene av dem enn av f.)/isk arbeidsmiljo.

Vi vil derfor ikke pasta at de forhold vi her skal ta for oss alltid har uheldige virkninger

for en hver arbeidstaker. Slike "lovmessigheter" lar seg vanskelig stille opp. Det vi kan regne med

er at slike forhold sApass ofte lar uheldig ut for arbeidstakerne at de er problematiske. Dette

kan for eksempel dreie seg om sviktende mental helse, sviktende muligheter for A utvise aktsomhet i

arbeidet og dermed kende fare for skader og ulykker, eller i form av passivesering og mangel pA

interesse for A gjore noe med arbeidsplassens problemer.

Selv om organisatoriske forhold pA en arbeidsplass kan virke som et uoversiktlig og vanskelig

omrAde, har myndighetene, gjennom arbeidsmiljolovens§12om tilrettelegging av arbeidet, tatt sikte pA

A regulere slike forhold.

Vi har derfor tatt utgangspunkt i denne lovparagrafen nAr det gjelder det som er blitt registrert

av organisatoriske arbeidsmiljofaktorer.

Av de arbeidsmiljeaktorer som blir nevnt i lovparagrafen vil folgende forhold bli tatt opp i

denne rapporten:

- Lonnssystem

- Arbeidstidsordning

- Frihet i arbeidet, som vi har malt med hvor nue fastlagt den daglige arbeidstida er, om en
har mulighet for A ringe private telefonsamtaler, ta smApauser, gA fra arbeidet en kort stund
uten A skaffe avloser.

- Innflytelse over egen arbeidssituasjon, som vi har malt ved i hvilken grad en kan bestemme
arbeidstempo selv og i hvilken grad en kan bestemme rekkefolgen av eller planlegge sine daglige
arbeidsoppgaver.

- Innflytelse over beslutningsprosesser pA arbeidsplassen, som vi har malt med i hvilken grad
en deltar i beslutninger om investeringer, om planlegging av produksjon, om hvilke arbeids-
oppgaver en selv skal utfore og om hvem en skal arbeide sammen med.

- Kontakt med andre i arbeidet, bade med arbeidskolleger pA grunn av arbeidsoppgavenes karakter
og med kunder, klienter eller andre utenfor arbeidsplassen.

- Belastninger i arbeidet, som vi har malt ved hvor ofte arbeidssituasjonen er oppjaget og
masete og hvor ofte arbeidet krever stor oppmerksomhet eller konsentrasjon.



12

- Variasjon.

- Hvorvidt en er bekymret over arbeidet i fritiden.

Om denne siste faktoren skal regnes som et arbeidsmiljoproblem eller som et resultat av problemer

i arbeidsmiljoet eller i arbeidet forovrig kan diskuteres. Vi vil imidlertid vise fordelingen pa denne

indikatoren ogsa.

Mange av indikatorene her anses som mer spekulative, mindre fastlagte og mer utsatte for arbeids-

takernes vurderinger enn f.eks. indikatorene pa fysisk arbeidsmiljo. Det kan ogsa diskuteres om de in-

dikatorene vi har valgt ut er de mest hensiktsmessige eller fruktbare, bade hva angAr tema som tas opp

og de mater de er forsokt malt pd.

Men vi har provd a velge ut tema hvor en kan regne med at intervjupersonene tolker sporsmalene

pS omtrent samme mate, og hvor en dermed kan regne med en viss grad av objektivitet. Vi er klar over

at maten ulike jobber er organisert pa innen ulike yrker er svmrt varierende, og at denne felles referan-

serammen derfor kan vmre vanskelig A etablere. Det er vel ogsA slik at enkelte av indikatorene - og i

alle fall den maten de er forsokt malt pa - passer bedre for enkelte yrker enn for andre.

Vi mener imidlertid at de forhold vi har valgt ut vil ha stor betydning bade for arbeidstakernes

trivsel og mentale helse, samt at det er relativt bred enighet om hva som er fordelaktig og hva som ikke

er det pA de enkelte indikatorene.

Som vi ser er flere av disse arbeidsmiljefaktorene malt med mer enn et sporsmal. Vi har derfor

forsokt a lage indekser for disse arbeidsmiljeaktorene ved A summere sammen svarene pa enkeltsporsmal-

ene. Indeksene er hele tiden konstruert slik at lav verdi betyr liten utsatthet, liten belastning, mye

innflytelse osv., dvs. er "bra", og hey verdi betyr stor utsatthet, stor belastning, liten innflytelse

osv., dvs. er "darlig".

For hver av de enkelte omrddene av det organisatoriske arbeidsmiljoet vil vi stort sett forst

presentere resultatene pA enkeltsporsmalene og deretter for indeksene. Grunnen til Bette er at vi

mener at hvert enkelt sporsmAl ogsa har en "egenverdi" i tillegg til at det er en indikator pa et

°wade av arbeidsmiljoet som best kan males ved hjelp av flere enkeltsporsmal.

2.3. Valg av klassifiseringsvariable 

For mange av \rare indikatorer pa arbeidsmiljo ligger det ny og viktig kunnskap rett og slett

i hvor mange ansatte totalt sett som er utsatt for problemer.

Men i tillegg til denne fordelingen er det ogsa av interesse a se om ulike grupper av ansatte

er utsatt for problemene i ulik grad, det vil f.eks. si om det er noen kjennetegn som ser ut til

henge systematisk sammen med fordelingen av arbeidsmiljoproblemer. Dette vil i tilfelle bl.a. gi et

bedre grunnlag for tiltak for A bedre arbeidsmiljoet i ulike grupper, i alle fall pa noe sikt.

Vi har valgt ut folgende klassifiseringsvariable eller bakgrunnsvariable som smrlig relevante,

og i de fleste tabellene viser vi fordelingen av arbeidsmiljoproblemer for disse bakgrunnsvariablene.

Yrke:

Dette er en spesielt viktig klassifiseringsvariabel, fordi de fleste arbeidsmiljoproblemer

vil vmre direkte knyttet til det yrket en har. Dermed kan ulike yrker ha ulikt arbeidsmiljo, forut-

satt at de mAl pa arbeidsmiljoproblemer vi har er gode

Vi har brukt en klassifisering av yrker som grovt sett tilsvarer 1. siffer i Nordisk Yrkes-

klassifiering; bortsett fra nar det gjelder askilleut grupper som ikke omfattes av arbeidsmiljoloven.

Dette er en relativt grov gruppering som nok bor utvides en del, men den gir antakelig et

godt nok bilde for vart formal.

Vi har derimot ikke brukt nmring som klassifiseringsvariabel. Innen de ulike nmringer er det

flere forskjellige yrker, og vi oppfatter arbeidsmiljoet som mer knyttet til yrke enn til nmring.

Kontorarbeid vil antakelig ha mye av det samme arbeidsmiljoet, uansett nmring. Vi har heller ikke

brukt utdanning som klassifiseringsvariabel. Det er en nmr sammenheng mellom utdanning og yrke, og

vi har ogsa her sett yrke som den viktigste variablen.
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Menn og kvinner har antakelig sv&rt forskjellig arbeidsmiljo. Dette er antakelig i stor grad

en funksjon av at menn og kvinner er i ulike yrker. Men uansett Arsaken til disse kjonnsforskjellene

er det av interesse A vise hvordan menns og kvinners arbeidsmiljo er. Vi er ogsA interessert i om menn

og kvinner har forskjellig arbeidsmiljo selv om de har samme yrke.

Alder:

Vi er ogsA interessert i A se om ulike aldersgrupper har forskjellig arbeidsmiljo. Vi har

brukt en relativt bred aldersgruppering som skiller mellom unge ansatte, 16-34 Ar, middelaldrende

ansatte, 35-49 Ar, og eldre ansatte, 50 Ar og over. Ovre aldersgrense her er den samme som for

LevekArsundersokelsen, nemlig 79 Ar.

Ukentlig arbeidstid:

Deltidsarbeid er i alt overveiende grad en tilpasning til arbeidsmarkedet som velges av

kvinner. Det er derfor rimelig A anta at arbeidsmiljo varierer med ukentlig arbeidstid omtrent pA

samme mate som med kjonn. Det er imidlertid ogsA av interesse A se pA variasjoner i arbeidsmiljo

for de med kort og de med lang deltid. Men i tillegg til dette er det ogsA av interesse A se om det

er kjonnsforskjeller i arbeidsmiljo nAr vi holder arbeidstiden konstant. Ned andre ord: Er det slik

at arbeidsmiljoet er likt for menn og kvinner som jobber deltid, eller er det slik at kjonnsforskjell-

ene fremdeles slAr gjennom?

Vi har valgt en inndeling i ukentlig arbeidstid basert pa. opplysninger om antall timer

intervjupersonen vanligvis arbeider i sitt hovedyrke, medregnet overtid og ekstraarbeid. Hvis

intervjupersonen har sterkt varierende arbeidstid, er det brukt et anslag for gjennomsnittlig antall

timer arbeidet. Vi har skilt mellom kort deltid, 1-19 timer pr. uke, lang deltid, 20-34 timer pr.

uke og heltid, 35 timer og over.

Bedriftsstorrelse:

Dette har alltid vmrt ansett som en viktig variabel nAr det gjelder fordelingen av arbeidsmiljo-

problemer. Det er imidlertid ingen entydig konklusjon om hvordan denne sammenhengen er. SmA bedrifter

har antakelig noen former for arbeidsmiljoproblemer, store bedrifter antakelig andre problemer. Vi har

her brukt samme klassifisering som i sporreskjemaet, spm. 4.6.

3. UTBREDELSEN AV VERNEOMBUD OG ARBEIDSMILJOUTVALG

For vi gar over til A se pA hvordan arbeidsmiljoet arter seg i Norge i dag, kan det vmre av en

viss interesse A se pA utbredelsen av verneombudsordningen og ordningen med arbeidsmiljoutvalg. Hen-

sikten med dem er at de skal arbeide for/sikre et forsvarlig arbeidsmiljo. Selv om dette er organer

som er opprettet ved lovreguleringer, er det viktig dels A se hvor utbredt disse organene er, dvs. om

lovene er fulgt opp, og dels hvor utbredt kjennskapen til disse organene er. En forutsetning for at

disse organene skal fungere etter sin hensikt mA jo \ere at de ansatte er klar over at de finnes og kan

benytte seg av dem.

BAde opprettelsen av arbeidsmiljoutvalg og verneombud er regulert gjennom lov om arbeidervern

og arbeidsmiljo - arbeidsmiljoloven.

Verneombud:

Dette skal finnes ved alle bedrifter, men ved bedrifter med under 10 ansatte skal en av

arbeidstakernes tillitsvalgte vmre verneombud.

Arbeidsmilloutvalg:

Dette skal finnes i bedrifter som jevnlig sysselsetter minst 50 ansatte, men kan ogsA opprettes

i bedrifter med fwrre ansatte nAr partene er enige om dette. Arbeidsgiveren, arbeidstakerne og verne-

og helsepersonalet er representert i utvalget.
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Vi har spurt direkte om slike organer finnes i den bedriften intervjupersonen er ansatt.

Vi kan ikke uten videre tolke et nei-svar som at slike organer ikke finnes. Men som nevnt er det

ogsa av interesse a fa en pekepinn om kjennskapen til slike organer. Det gir en indikator pa mulig-

heten til a benytte seg av dem. Andelen som ikke vet om organene finnes, vil vre en indikator pa
slik kunnskap.

Opprettingen av disse organene er, som vi har vist, avhengig av hvor mange ansatte bedrift-

ene har. Om det er slik at andelen som svarer bedkreftende pa at disse organene finnes er star i

bedrifter over den gitte grense, tyder dette pA at disse organene faktisk finnes. Men hvis vi finner

at andelen som svarer vet ikke varierer etter kjennemerker som ikke har noe med den formelle opp-

retteingen av disse organene a gjore, f.eks. kjonn, alder, arbeidstidsordning, tyder dette pa at vi
ogsa har malt hvorvidt intervjupersonene vet om organene er opprettet eller ikke.

Vi skal forst to for ass verneombudsordningen.

Alle bedrifter skal som nevnt ha verneombud i folge loven. Andelen som svarer at det er

verneombud er 69 prosent i folge tabell 1. Det ser imidlertid ut til at ordningen er minst utbredt

i smAbedrifter - under 5 ansatte, bare 17 prosent, men at andelen som sier at bedriften har verne-

ombud oker jevnt med bedriftsstorrelse. I de storste bedriftene sier hele 92 prosent at det finnes

verneombud. Dette skulle tyde pA at i alle fall i store bedrifter er verneombudsordningen godt ut-

bygd. Vi ser imidlertid ogsa at kvinner sjeldnere enn menn sier at det er verneombud pa bedriftene,

og at en star andel av dem ikke vet om dette finnes, og at personer med deltid, og s&rlig kart del-

tid, i mindre grad enn heltidsansatte vet om det finnes verneombud pA bedriften der de arbeider.

Vi finner ingen szelige forskjeller etter alder. En del av forskjellen mellom menn og kvinner kan

komme av at kvinner noe oftere enn menn er ansatt i sma bedrifter.

Vi ser ogsa av tabell 2 at andelen som svarer at det er arbeidsmiljoutvalg ved bedriften

raker med antall ansatte. Det er likevel slik at snaut halvparten av de som er ansatt i bedriften

med 20-49 ansatte, altsa under det lovbestemte antall, sier at arbeidsmiljoutvalg finnes. Det er

ogsa slik at ikke alle ansatte i bedrifter over den lovfestede grense sier at arbeidsmiljoutvalg

finnes. Menn vet oftere enn kvinner hvorvidt det er arbeidsmiljoutvalg. Personer med deltid, og

smrlig kart deltid vet sjeldnest om ordningen finnes, mens det er smA forskjeller mellom alders-

gruppene. Det er imidlertid en svak tendens til at de yngre ansatte sjeldnest vet om ordningen

forekommer. Tendensen er altsA start sett den samme som for verneombud. Det ser ut som vi kan

trekke den konklusjon at selv om opprettelsen av disse organene er lovregulert, ser det ikke ut til

at lovreglene er oppfylt fullt ut. Smrlig gjelder dette kanskje for verneombudsordningen, som alle

bedrifter skal ha.

Videre ser det ut som om svarene ogsA gir et bilde av kunnskap i stedet for om ordningen

faktisk finnes. Med forbehold om at tendensen til a ville svare vet ikke er den samme i alle

grupper, kan vi si at de med best tilknytning til arbeidsmarkedet; menn, heltidsansatte har mer

kunnskap om disse organene enn de med en svakere tilknytning til arbeidsmarkedet; kvinner, del-

tidsansatte, har.



15

Tabell 1. Ansatte i grupper for bedriftsstorrelse/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid, etter om det
finnes verneombud pA bedriften. Prosent

I 	 alt
Har
verne-
ombud

Har
ikke
verne-
ombud

Vet
ikke

Tallet
pA an-
satte

Alle 	 100 69 20 11 2 125

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 17 73 11 200

5- 	 19 	 " 100 48 38 14 466

20- 	 49 	 ii 100 72 13 15 419

50- 	 99 	 it 100 85 8 7 225

100-199 	 " 100 85 7 9 200

200 eller flere ansatte 	 100 92 2 6 570

Varierende antall 	 100 44 16 40 45

Kjonn

Menn 	 100 78 16 6 1 	 195
Kvinner 	 100 57 25 18 945

Alder

16-34 Ar 	 100 66 21 13 971

35-49 " 	 100 71 20 9 565

50 Ar og over 	 100 71 18 11 604

Ukentlig arbeidstid

100 37 32 31 2561-19 timer 	
20-34 	 " 100 56 28 16 316

35 timer oq over 	 100 77 16 7 1 	 541

Tabell 2. Ansatte i grupper for bedriftsstorrelse/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid, etter om bedriften
har arbeidsmiljoutvalg. 	 Prosent

I 	 alt

Har
arbeid-
miljo-
utvalg

Har
ikke
arbeids-
miljo-
utvalg

Vet
ikke

Tallet
pA an-
satte

Alle 	 100 55 30 16 2 124

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 10 78 13 199

5- 	 19 	 " 100 26 57 17 466

20- 	 49	 .. 100 44 33 23 419

50- 99 100 69 17 13 225

100-199 	 " 100 82 6 13 200

200 eller flere ansatte 	 100 87 4 10 570

Varierende antall 	 100 42 13 44 45

Kjonn

Menn 	 100 60 30 10 1 	 194

Kvinner 	 100 47 30 23 945

Alder

16-34 Ar 	 100 50 31 19 971

35-49 " 	 100 60 28 12 564

50 Ar og over 	 100 57 30 14 604

Ukentlig arbeidstid

100 31 33 36 2561-19 timer 	
20-34 	 " 100 44 37 18 316

35 timer og over 	 100 61 28 12 1 	 540
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4. FORDELINGEN AV ARBEIDSMILJOPROBLEMER

Vi skal forst se pd. utbredelsen av de fysiske arbeidsmiljoproblemene og deretter pa de prob-

lemer som har med arbeidets organisering A gjore. Tabellene vil bli presentert slik at vi forst ser

pA utbredelsen og fordelingen av enkeltsporsmal om arbeidsmiljo innen hver av de arbeidsmiljoomrAdene

vi er kommet fram til (jfr. aysnitt 2) og deretter indeksen som viser hvor mange problemer en er ut-

satt for samtidig. De indeksene vi har laget kan ogsA til en viss grad ses pA som mAl for hopning,

de viser hvor ofte en ansatt er utsatt for flere arbeidsmiljoproblemer samtidig innenfor samme omrAde.

I neste hovedaysnitt skal vi utvide dette og se noe pA i hvor stor grad ansatte er utsatt for problemer

pA flere omrAder samtidig. Vi skal forst to for oss de fysiske arbeidsmiljoproblemene.

4.1. Fordelingen av fysiske arbeidsmiljoproblemer 

Tall for yrkesgruppen ansatte i jordbruk, skogbruk, fiske og fangst er satt i parantes.

Grunnen er at disse som nevnt ikke er regulert gjennom arbeidsmiljoloven. Resultatene for denne

gruppen vil heller ikke bli kommentert. For sjeart og luftfart sitt vedkommende, som ogsA er utenfor

lovens omrAde, er antallet sA lite at tallene ville vmrt svmrt upAlitelige (18 personer), og disse er

derfor utelatt i tabellene som viser fordelingen av arbeidsmiljo etter yrke. De er inkludert i de

andre tabellene. Dessuten er det 19 personer som har uoppgitt eller ikke klassiferbart yrke. Disse

er behandlet pA samme mAte som de ansatte i sjeart og luftfart.

Som nevnt i aysnitt 2 har vi malt fem dimensjoner ved det fysiske arbeidsmiljoet.

Tabell 3 viser andelen av de ansatte som er utsatt for ulike typer av det vi har kalt klimatisk

arbeidsmiljo.

Vi ser at i alt er 27 prosent av de ansatte utsatt for trekk, som er det mest utbredte av disse

problemene. 17 prosent er utsatt for kulde, 13 prosent er utsatt for fuktighet, samme andel arbeider

med farlige maskiner, 9 prosent er utsatt for hoy temperatur, og 5 prosent arbeider hoyt over bakken

utendors.

Variasjonene i de forskjellige undergruppene vi har delt materialet inn i, er imidlertid store.

Hvis vi ser pA yrkesgruppene, er det systematisk slik at de som arbeider i industriyrker og i kommunika-

sjonsarbeid kommer dArligst ut av de yrker som er regulert av arbeidsmiljoloven. For eksempel er halv-

parten av de ansatte i industriyrker utsatt for trekk, mens over en tredjedel av dem arbeider med

farlige maskiner.

Vi ser ogsA at andelen som er utsatt for klimatiske arbeidsmiljoproblemer er storre blant menn

enn blant kvinner, at de med deltid, og smrlig kort deltid, er mindre utsatt enn de med heltid.

Alderen ser ikke ut til A spille noen rolle her, og heller ikke bedriftsstorrelsen.

Tabell 4 viser hvor mange klimatiske arbeidsmiljoproblemer de ansatte er utsatt for samtidig.

I alt 60 prosent har ingen slike problemer, mens 18 prosent bare er utsatt for et av disse problemene.

Vel 20 prosent er altsA utsatt for to eller flere av disse problemene samtidig. Det er imidlertid

store variasjoner etter yrke her. Vi ser at i yrker som i alt overveiende grad er "kontoryrker" i en

eller annen forstand er over 80 prosent uten slike problemer, mot bare 25 prosent av dem som er ansatt

i industriyrker. Det er ogsA slik at over halvparten av de som er ansatt i industriyrker har to eller

flere slike problemer samtidig.

Merin er i storre grad enn kvinner utsatt for noen av disse problemene, (47 prosent har ingen

problemer mot 75 prosent av kvinnene), og om de er utsatt, er de ogsA oftere enn kvinner utsatt for

flere samtidig.

De middelaldrende arbeidstakerne ser ut til A ha noe bedre klimatisk arbeidsmiljo enn de andre

aldersgruppene. Heltidsansatte er oftere utsatt for noen av disse problemene, og om de er utsatt er

de ogsA oftest utsatt for to eller flere problemer samtidig.

Bedriftsstorrelse ser ikke ut til A spille noen smrlig rolle verken for om en er utsatt for

trekk, ubehagelige temperaturer, fuktighet, arbeider hoyt over bakken eller med farlige maskiner,

eller for om en er utsatt for flere av disse problemene samtidig.

Tabell 5 viser andelen som'er utsatt for ulike typer av det vi har kalt kjemisk arbeidsmiljo.
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Tabell 3. Andel av ansatte som er utsatt for ulike typer av klimatisk arbeidsmiljo i, grupper for
yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse. Prosent

Utsatt 	 Utsatt 	 Arbeider Arbeider
Utsatt 	 Utsatt 	 Tallet

for hey 	 for 	 hoyt 	 med
for 	

ratur 	

for 	

het 	 bakken 	 maskin 	

patempe- 	 fuktig- over 	 farligere
trekk 	 kulde 	 ansatte

Alle 	 27 9 17 13 5 13 2 148

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 12 5 5 4 1 4 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 7 3 3 1 1 3 101

Kontorarbeid 	 14 4 1 1 1 289

Handelsarbeid 	 31 1 9 5 1 3 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid . 44 8 51 41 3 46 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjeart 	 42 6 34 14 1 9 140

Industriarbeid 	 50 19 38 29 15 35 582

Servicearbeid 	 14 10 7 8 1 4 278

Kjonn

Menn 	 35 12 28 20 8 21 1 	 199
Kvinner 	 18 6 4 4 1 3 949

Alder

16-34 Ar 	 30 9 18 15 7 15 974
35-49 " 	 25 8 15 11 4 13 567

50 Ar og over 	 26 10 17 11 4 10 605

Ukentlig arbeidstid

15 5 9 7 4 2581-19 timer 	
20-34 	 " 21 6 6 5 1 5 316
35 timer og over 	 31 11 21 16 7 16 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 23 3 14 11 2 9 200
5- 	 19 	 " 27 6 21 13 5 12 467

20- 49 	 H 28 9 15 12 5 11 419
50- 99 	 n 26 8 13 13 4 16 225
100-199 	 " 31 15 19 13 6 15 200
200 eller flere ansatte 	 29 12 19 14 7 16 571
Varierende antall 	 16 20 16 4 7 7 46
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Tabell 4. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter antall
klimatiske arbeidsmiljoproblemer de er utsatt for. Prosent

Antall problemer Tallet
pS ansatte

I 	 alt 0 1 2 3 4
5 6

Alle 	 100 60 18 9 7 4 2 2 147

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk arbeid 	 100 82 11 5 1 1 1 - 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 85 12 3 - - 101

Kontorarbeid 	 100 82 16 1 1 - - - 289

Handelsarbeid 	 100 66 25 5 3 1 - - 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 28 10 18 31 10 3 - 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom luft-
fart og sjeart 	 100 43 28 15 10 4 - 140

Industriarbeid 	 100 25 23 19 17 9 6 2 582

Servicearbeid 	 100 75 14 6 3 1 - - 278

Kjonn

Menn 	 100 47 18 13 11 6 3 1 1 	 199

Kvinner 	 100 75 18 4 2 949

Alder

16-34 dr 	 100 56 19 10 8 3 3 1 975

35-49 " 	 100 65 15 8 6 4 2 - 567

50 Sr og over 	 100 60 19 10 7 4 1 - 606

Ukentlig arbeidstid

100 76 14 6 3 1 - 2591-19 timer 	
20-34 	 " 100 71 19 6 3 1 317

35 timer og over 	 100 54 19 11 9 4 3 1 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 67 18 7 5 3 1 - 200

5- 19 ansatte 	 100 61 17 10 7 4 2 - 467

20- 49 	 " 100 61 18 9 7 3 2 - 419

50- 99 	 " 100 59 18 12 7 2 - 1 225

100-199 	 " 100 53 23 9 9 3 3 1 200

200 eller flere ansatte 	 100 57 17 9 8 5 3 1 571

Varierende antall 	 100 65 13 13 7 2 - - 46
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Tabell 5. Andel av ansatte som er utsatt for ulike typer av kjemisk arbeidsmiljo i grupper for yrke/
kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse. Prosent

Utsatt Arbeider Arbeider med Arbeider med
brannfarlige farlige, 	 Tallet pa

for 	 med
eksplosive 	 kjemiske 	 ansatte

damper syrer
stoffer 	 stoffer ellers

Alle 	 7 8 12 7 2 148

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk arbeid 4 7 8 7 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 1 - 2 - 101

Kontorarbeid 	 1 - - - 289

Handelsarbeid 	 3 4 6 3 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 5 13 5 3 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom
luftfart og sjeart 	 3 6 12 7 140

Industriarbeid 	 20 16 27 13 582

Servicearbeid 	 1 3 2 2 278

Kjonn

Menn 	 11 12 18 9 1 	 199
Kvinner 	 2 3 3 3 949

Alder

16-34 ar 	 9 8 12 7 975
35-49 " 	 7 8 14 7 567
50 ar og over 	 5 6 8 5 606

Ukentlig arbeidstid

3 4 3 2 2591-19 timer 	
20-34 	 " 2 2 4 2 317
35 timer og over 	 9 9 15 8 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 5 6 8 3 200
5- 19 ansatte 	 7 7 10 6 467

20- 49 	 " 7 8 10 6 419
50- 99 8 8 12 5 225
100-199 	 " 10 6 14 9 200
200 eller flere ansatte 	 8 10 15 8 571
Varierende antall 	 2 2 7 2 46
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Vi ser at alt i alt er andelen som er utsatt for et aller annet kjemisk arbeidsmiljoproblem,

jamt over ganske liten. Likevel er det store variasjoner, s&rlig etter yrke. Som for klimatisk arbeids-

miljo er det smrlig ansatte i industriyrker som er utsatt. Menn er mer utsatt for slike problemer enn

kvinner er. Alderen spiller ingen srlig rolle her heller, det eneste er at eldre arbeidstakere i noe

mindre grad enn andre er utsatt for brannfarlige stoffer. Personer med deltidsarbeid er mindre utsatt

enn de med heltid, men deltidens lengde ser ikke ut til A spille noen rolle. Bedriftsstorrelsen ser

ut til A spille en liten rolle ogsA for disse problemenes utbredelse. Unntaket er at andelen som er
utsatt for brannfarlige og eksplosive stoffer oker med okende bedriftsstorrelse.

Tabell 6 viser hvor stor andel som er utsatt for flere kjemiske arbeidsmiljoproblemer samtidig.

Vi ser at over 80 prosent av de ansatte ikke har noen av disse problemene, og at snaut 10 prosent er ut-

satt for to eller flere problemer samtidig. Men ogsA her er det variasjoner etter yrke, og igjen er det

de som er ansatt i industriyrker som kommer dArligst ut. 60 prosent av dem er ikke utsatt for noen slike

problemer, og 20 prosent er utsatt for to eller flere samtidig.

Vi ser de samme tendensene i kjonnsforskjeller som for klimatisk arbeidsmiljo, mens det ikke

er noen forskjeller A snakke om etter alder.

Heltidsansatte er oftere utsatt for kjemiske arbeidsmiljoproblemer og har oftere flere prob-

lemer samtidig enn bAde kort- og langdeltidsansatte har. Bedriftsstorrelse spiller heller ikke her

noen rolle.

Tabell 7 viser andelen som er utsatt for det vi har kalt ergonomiske arbeidsmiljoproblemer.

Vi ser at store andeler av de ansatte er utsatt for et eller annet ergonomisk arbeidsmiljo-

problem. Mest utbredt er gjentatte og ensidige bevegelser, hele 43 prosent. Men vi skal ogsA merke

oss at over 1/3 arbeider i belastende arbeidsstillinger, snaut 1/3 mA daglig lofte tungt, og 1/4 av

alle norske ansatte er fysisk utmattet etter dagens arbeid. Disse totaltallene skjuler imidlertid

store variasjoner.

Ser vi pA yrkesgrupper, viser det seg at ansatte i industrien kommer verst ut pA alle sA nzer

som en indikator, hvor de ligger som nr. 2. Dette dreier seg om gjentatte og ensidige bevegelser. Her

er ansatte i transport dArligst stilt: tiesten 2/3 har arbeid som krever gjentatte og ensidige bevegel-

ser, mot vel halvparten av de ansatte i industrien. Omtrent halvparten av de ansatte i industrien mA

imidlertid daglig lofte tungt, snaut 2/3 har belastende arbeidsstillinger og vel 1/3 er fysisk utmattet

etter dagens arbeid.

Kjonnsforskjellene i utsatthet er mindre her enn for de to foregiende omrAdene. Dessuten har

omtrent halvparten av kvinnene arbeid som krever gjentatte og ensidige bevegelser, mot 39 prosent av

mennene. Her er altsA kvinnene verst stilt. De yngste arbeidstakerne har oftest daglig tunge loft, og

litt oftere belastende arbeidsstillinger. Bortsett fra nAr det gjelder arbeid som krever gjentatte og

ensidige bevegelser er andelen med problemer mindre blant deltidsansatte enn blant heltidsansatte.

Ukentlig arbeidstid spiller ingen rolle for om en er fysisk utmattet etter dagens arbeid. Igjen ser vi

at bedriftsstorrelsen har svrt lite A si for andelen med arbeidsmiljoproblemer.

Tabell 8 viser andelen som har flere ergonomiske arbeidsmiljoproblemersamtidig. Forst og fremst

kan vi legge merke til at bare litt over 1/3 av de ansatte ikke har slike problemer i det hele tatt, mens

andelen som har to eller flere problemer samtidig er nesten 40 prosent.

Men ogsA her skjuler det seg store variasjoner bak total-tallene. Vi ser f.eks. at hele 3/4

av de som er ansatt i administrativt arbeid ikke har noen slike problemer, mot bare 15 prosent av dem som

er ansatt i industriyrker. Samtidig har 64 prosent av de ansatte i industrien to eller flere ergonomiske

arbeidsmiljoproblemer og 16 prosent av dem er utsatt for alle fire problemene samtidig. OgsA ansatte i

servicearbeid har ofte 2 eller flere av disse problemene samtidig, 45 prosent.

Det er ingen vesentlig forskjell mellom menn og kvinner nAr det gjelder graden av opphopning

av disse arbeidsmiljoproblemene, og dette er det eneste av omrAdene under fysisk arbeidsmiljo hvor vi

ikke finner vesentlige kjonnsforskjeller. NArdet gjelder alder, ser det ut som de yngste arbeidstakerne

noe oftere har flere problemer samtidig enn de andre. I motsetning til de to tidligere dimensjonene vi

har omtalt, er det ingen nevneverdige forskjeller i ergonomiske belastninger etter ukentlig arbeidstid,

nAr vi ser pA hvor mange problemer en er utsatt for samtidig.

Heller ikke nAr vi ser pA samlet utsatthet for ergonomiske arbeidsmiljoproblemer, spiller

bedriftsstorrelse noen rolle.
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Tabell 6. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter antallet
kjemiske arbeidsmiljoproblemer de er utsatt for. Prosent

Antall 	 problemer Tallet pa
ansatte

I 	 alt 0 1 2 3 4

Alle 	 100 83 9 4 3 2 2 148

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 87 6 3 2 2 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 100 97 3 - - - 101

Kontorarbeid 	 100 99 1 - - 289

Handelsarbeid 	 100 90 6 3 2 - 192

(Jordbruks-, 	 skogbruks- og fiskearbeid 100 82 15 - - 3 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjeart 	 100 86 7 1 5 1 140

Industriarbeid 	 100 60 19 10 6 4 582

Servicearbeid 	 100 95 3 1 - 278

Kjonn

Menn 	 100 74 13 6 4 3 1 	 199

Kvinner 	 100 94 4 2 1 949

Alder

16-34 Ar 	 100 81 10 4 3 3 975

35-49 " 	 100 81 9 4 4 2 567

50 ar og over 	 100 87 7 3 2 1 606

Ukentlig arbeidstid

100 95 2 2 1 1 2591-19 timer 	

20-34 	 " 100 93 5 1 1 317

35 timer og over 	 100 78 11 5 4 2 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 88 7 3 2 1 200

5- 19 ansatte 	 100 85 7 5 2 2 467

20- 49 	 " 100 84 9 3 3 2 419

50- 99 	 n 100 83 8 5 2 2 225

100-119 	 n 100 78 13 5 3 2 210

200 eller flere ansatte 	 100 79 11 4 4 3 571

Varierende antall 	 100 91 7 - 2 46
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Tabell 7. Andel av ansatte som er utsatt for ulike typer av ergonomiske arbeidsmiljoproblemer i
grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse. Prosent

Daglig
tunge
loft

Belastende
arbeids-
stillinger

Gjentatte
og ensidige
bevegelser .

Fysisk
utmattet
etter
arbeidet

Tallet pa
ansatte

Alle 	 29 36 43 24 2 148

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 22 26 22 17 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 4 3 19 7 101

Kontorarbeid 	 5 13 56 14 289

Handelsarbeid 	 30 22 31 15 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 . 64 62 62 44 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 32 36 64 24 140

Industriarbeid 	 49 63 54 37 582

Servicearbeid 	 25 38 50 31 278

Kjonn

Menn 	 32 38 39 23 1 	 199

Kvinner 	 25 32 49 26 949

Alder

16-34 Ar 	 35 39 44 24 975

35-49 	 " 	 24 34 41 23 567

50 ar og over 	 25 31 44 25 606

Ukentlig arbeidstid

25 31 46 23 2591-19 timer 	

20-34 	 " 21 32 52 23 317

35 timer og over 	 31 37 41 25 1 	 547

Bedriftsstrorrelse

Under 5 ansatte 	 25 30 35 18 200

5- 19 ansatte 	 32 39 44 24 467

20- 49 	 " 21 34 43 25 419

50- 99 33 38 47 25 225

100-199 	 . 28 36 49 27 200

200 eller flere ansatte 	 26 35 42 26 571

Varierende antall 	 35 42 38 16 46
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Tabell 8. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter hvor
mange ergonomiske arbeidsmiljoproblemer de er utsatt for. Prosent

Antall 	 problemer Tallet pa
ansatte

I 	 alt 0 1 2 3 4

Alle 	 100 36 26 18 13 8 2 147

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 54 22 11 9 4 490

Administransjons- og forvaltningsarbeid 100 74 22 2 1 1 101

Kontorarbeid 	 100 40 39 16 3 2 289

Handelsarbeid 	 100 49 22 14 13 3 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 15 26 5 21 33 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid uten-
om luftfart og sjofart 	 100 20 35 22 15 8 140

Industriarbeid 	 100 15 22 26 22 16 582

Servicearbeid 	 100 31 25 22 14 9 278

Kjonn

Menn 	 100 37 24 17 13 9 1 	 199

Kvinner 	 100 34 28 19 13 7 949

Alder

16-34 al- 	 100 32 27 18 15 9 975

35-49 " 	 100 41 24 16 12 8 567

50 är og over 	 100 38 26 19 11 7 606

Ukentlig arbeidstid

100 36 28 15 15 5 2591-19 timer 	

20-34 	 " 100 35 27 20 12 6 317

35 timer og over 	 100 36 25 17 13 9 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 44 27 14 10 6 200

5- 19 ansatte 	 100 32 26 20 15 7 467

20- 49 	 u 100 35 27 17 13 8 419

50- 	 99 	 ,. 100 36 20 19 12 12 225

100-199 	 n 100 34 27 17 15 9 200

200 eller flere ansatte 	 100 36 26 17 13 7 571

Varierende antall 	 100 39 22 20 11 9 46
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Tabell 9. Andel av ansatte som er utsatt for ulike typer av "indstri-typiske" arbe-idsmiljoproblemer
i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse. Prosent

Utsatt for
steinstov,
metallstov

Utsatt for
sveiseroyk

Utsatt for
rystninger,
vibrasjoner

Utsatt
for stoy

Tallet p&
ansatte

Alle 	 12 7 11 31 2 147

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 2 2 2 18 490

Administrasjons- og forvaltnings-
arbeid 	 1 1 4 13 101

Kontorarbeid 	 - - 2 15 289

Handelsarbeid 	 3 1 2 10 192

(Jordbruks-, 	 skogbruks- og fiskearbeid - 5 33 44 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 8 3 21 32 140

Industriarbeid 	 37 22 25 64 582

Servicearbeid 	 1 1 4 14 278

Kjonn

Penn 	 20 12 17 40 1 	 199

Kvinner 	 2 1 3 19 949

Alder

16-34 Ar 	 12 8 10 31 975

35-49 " 13 7 14 32 567

50 dr og over 	 11 6 10 29 606

Ukentlig arbeidstid

2 2 3 14 2581-19 timer 	

20-34 	 " 3 2 5 17 316

35 timer og over 	 15 9 14 36 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 6 3 8 18 200

5- 19 ansatte 	 10 6 10 28 467

20- 49 	 " 11 6 9 33 419

50- 99 12 8 12 34 225

100-199 14 7 13 36 200

200 eller flere ansatte 	 17 10 15 34 571

Varierende antall 	 9 4 2 13 46
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Tabell 10. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter
antallet "industri-typiske" arbeidsmiljoproblemer de er utsatt for. Prosent

Antall 	 problemer Tallet pd
ansatte

I 	 alt 0 1 2 3 4

Alle 	 100 66 18 8 6 2 2 147

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk
arbeid 	 100 81 16 2 1 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 100 85 11 4 - 101

Kontorarbeid 	 100 84 15 1 - - 289

Handelsarbeid 	 100 87 11 1 1 - 192

(Jordbruks-, 	 skogbruks- og fiskearbeid 	 . 100 49 23 26 3 - 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjeart 	 100 64 15 16 4 1 140

Industriarbeid 	 100 29 28 18 18 8 582

Servicearbeid 	 100 85 12 3 - - 278

Kjonn

Menn 	 100 54 20 12 10 4 1 	 199

Kvinner 	 100 80 16 3 1 - 949

Alder

16-34 Ar 	 100 65 18 8 6 2 975

35-49 " 	 100 65 19 7 7 3 567

50 Ar og over 	 100 67 18 9 4 2 606

Ukentlig arbeidstid

100 84 12 2 1 - 2591-19 timer 	

20-34 	 " 100 81 13 4 2 - 317

35 timer og over 	 100 59 21 10 7 3 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 80 12 4 4 1 200

5- 19 ansatte 	 100 68 18 7 5 2 467

20- 49 	 " 100 63 22 10 4 1 419

50- 99 	 " 100 62 20 11 4 3 225

100-199 	 " 100 60 23 9 6 3 200

200 eller flere ansatte 	 100 63 17 8 9 4 571

Varierende antall 	 100 85 9 2 2 2 46
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Tabell 11. Andel av ansatte som er utsatt for ulike typer av "andre" fysiske arbeidsmiljoproblemer,
i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse. Prosent

Darlig
lys

Darlig
ventilerte
rom

Forurenset
luft ellers

Tallet pa
ansatte

Alle 	 8 16 17 2 147

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 3 11 8 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 2 8 5 101

Kontorarbeid 	 4 15 5 289

Handelsarbeid 	 5 12 6 192

(Jordbruks-, 	 skogbruks- og fiskearbeid 8 13 15 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 9 14 29 140

Industriarbeid 	 16 24 36 582

Servicearbeid 	 4 13 8 278

Kjonn

Menn 	 11 16 24 1 	 199

Kvinner 	 4 15 8 949

Alder

16-34 ar 	 9 17 18 975

35-49 " 7 16 18 567

50 ar og over 	 6 13 14 606

Ukentlig arbeidstid

5 13 5 2581-19 timer 	

20-34 	 " 4 13 7 316

35 timer og over 	 9 17 21 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 5 13 14 200

5- 19 ansatte 	 7 16 13 467

20- 49 	 " 9 16 19 419

50- 99 6 13 14 225

100-199 12 18 20 200

200 eller flere ansatte 	 9 16 19 571

Varierende antall 	 2 11 11 46
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Av de "industri-typiske" arbeidsmiljoproblemene er stoy mest utbredt; nesten 1/3 av alle an-

satte er utsatt. Ellers ser vi at det er de som er ansatt i industriyrker som s&rlig er utsatt for

disse problemene, nesten 2/3 er utsatt for stay bl.a., men vi ser ogsa at 1/4 av de som er ansatt i

transportarbeid er utsatt for rystninger og vibrasjoner.

Menn er mer enn kvinner utsatt for disse problemene, mens alderen ikke har noe a si. Del-
tidsansatte er i mindre grad utsatt for disse problemene enn de med heltid er. Dette har nok for en

stor del sammenheng med at deltidsordninger er lite utbredt i industriyrker, som altsA er mest be-

lastet.

Det er ogsa slik at jamt over er ansatte pa storre bedrifter mer utsatt for slike problemer

enn ansatte pa sma bedrifter.

Hvis vi ser pa totalt antall industri-typiske arbeidsmiljoproblemer de ansatte er utsatt for,

tabell 10, viser det seg at rundt 2/3 ikke er utsatt for slike problemer i det hele tatt, og 16 prosent

er utsatt for to eller flere problemer samtidig. Men tendensen her er mye den samme som for de andre

dimensjonene ved det fysiske arbeidsmiljoet: Det er variasjoner etter yrke, og ansatte i industriyrker

er mest belastet. Snaut 30 prosent av dem har ingen av de problemene vi er opptatt av her, mot f.eks.

hele 87 prosent av dem som er ansatt i salgsarbeid. Andelen av ansatte i industriyrker med 2 eller

flere problemer er ogsA stor, 44 prosent, igjen mot f.eks. 2 prosent blant de som er ansatt i salgs-

arbeid.

Nar det gjelder hopningen av "industri-typiskearbeidsmiljoproblemer er tendensen den samme som

for de enkelte arbeidsmiljoforhold: Menn er oftere enn kvinner utsatt for flere slike problemer samtidig,

og er ogsa sjeldnere ikke utsatt for noen av disse problemene. Alderen spiller ingen rolle for den to-

tale belastningen av "industri-typiske" arbeidsmiljoproblemer, mens heltidsansatte er mer belastet enn

deltidsansatte.

Det er en tendens til at det er en storre opphopning av slike problemer pa store arbeidsplasser

enn det er pa sma arbeidsplasser.

Tabell 11 viser andelen ansatte som er utsatt for en del andre typer av fysiske arbeidsmiljo-

problemer.

Ogsa her ligger det store vaiasjoner bak den totale fordelingen av arbeidsmiljoproblemene.

Igjen ser vi at det er store variasjoner etter yrke, og at ansatte i industriarbeid har storst andel med

alle disse problemene.

En storre andel blant mennennkvinner arbeider under darlige lysforhold i forurenset luft, mens

det ikke er noen forskjell nar det gjelder arbeid i utilstrekkelig ventilerte rom.

Det er ingen forskjell mellom aldersgruppene her, mens deltidsansatte har lavere andel som

arbeider under darlige lysforhold og i forurenset luft enn heltidsansatte, mens det ikke er noen for-

skjell nar det gjelder arbeid i utilstrekkelig ventilert rom.

Bedriftsstorrelse spiller ingen s&rlig rolle for fordelingen av de enkelte arbeidsmiljoproblem-

ene vi har tatt med her.

Hvis vi ser pa indeksen for total utsatthet av disse problemene, er det vel 70 prosent av de

ansatte som ikke er utsatt for noen av problemene, mens snaut 10 prosent er utsatt for to eller tre av

dem. Vi har igjen store variasjoner etter yrke, med ansatte i industriyrker som er mest utsatt. Men

vi ser ogsa at andelen som ikke har noen slike problemer er lav blant de som er ansatt i transport- og

kommunikasjonsarbeid.

Menn er ogsa her totalt sett mer utsatt enn kvinner er, og heltidsansatte mer enn deltidsansatte.

Store bedrifter har en mindre andel som ikke er utsatt for noen av disse arbeidsmiljoproblemene,

enn de mindre bedriftene har. Indeksen gir altsa her et noe annet bilde enn nar vi sa pa enkeltproblem-

ene hver for seg.

Som en oppsummering av hvor utsatt de ansatte er for fysisk arbeidsmiljoproblemer, skal vi se

pa det totale antall fysiske arbeidsmiljoproblemer de er utsatt for (tabell 13). Vi har registrert en

lang rekke fysiske arbeidsmiljoproblemer, 21 i alt. Til tross for det, ser vi at nesten 1/4 av alle

ansatte ikke er utsatt for noen av de problemene vi har registrert. 30 prosent er utsatt for ett eller

to av dem, mens 1/4 er utsatt for 3-5 problemer, 14 prosent er utsatt for 6-9 problemer og 9 prosent er

utsatt for 10 eller flere problemer. Vi ser at de ansatte i administrasjonsarbeid er de som kommer
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gunstigst ut, over halvparten av dem har ingen problemer, og bare 10 prosent har 3 eller flere problemer.

Til gjengjeld ser vi at bare 4 prosent av de som er ansatt i industriyrker ikke er utsatt for noen av

disse problemene, mens 1/4 av dem er utsatt for mer enn 10 problemer samtidig.

Menn og kvinner har like stor andel som ikke er utsatt for noen problemer, men kvinner er stort

sett utsatt for fmrre problemer samtidig enn menn er.

De yngste arbeidstakerne er i noen storre grad enn de andre utsatt for flere problemer samtidig.

De heltidsansatte er mer utsatt enn deltidsansatte, mens bedriftsstorrelse ikke ser ut til A

spille noen nevneverdig rolle.

Tabell 12. Ansatte i grupper for yrke/kjenn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter
antallet "andre" fysiske arbeidsmiljoproblemer de er utsatt for. Prosent

Antall 	 problemer Tallet pA
ansatte

I 	 alt 0 1 2 3

Alle 	 100 71 19 7 2 2 147

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid 100 83 13 3 1 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 89 8 2 1 101

Kontorarbeid 	 100 82 14 4 1 289

Handelsarbeid 	 100 82 15 3 1 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 72 21 8 - 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom
luftfart og sjeart 	 100 59 31 9 1 140

Industriarbeid 	 100 50 30 15 6 582

Servicearbeid 	 100 81 14 4 1 278

Kjonn

Menn 	 100 65 23 9 3 1 	 199

Kvinner 	 100 80 15 4 1 949

Alder

16-34 Ar 	 100 68 21 8 2 975

35-49 " 	 100 74 15 8 3 567

50 Ar og over 	 100 74 21 4 1 606

Ukentlig arbeidstid

100 82 14 3 1 2591-19 timer 	

20-34 	 " 100 81 15 3 1 317

35 timer og over 	 100 67 21 9 3 1 	 545

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 78 16 5 2 200

5- 19 ansatte 	 100 74 18 7 2 467

20- 49 	 " 100 71 17 10 2 419

50- 99 	 . 100 76 17 6 1 225

100-199 	 . 100 66 23 9 3 200

200 eller flere ansatte 	 100 67 24 6 3 571

Varierende antall 	 100 80 15 4 - 46
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Tabell 13. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter totalt
antall fysiske arbeidsmiljoproblemer de er utsatt for. Prosent

Antall 	 problemer
Tallet pa
ansatteI 	 alt 0 1-2 3-5 6-9 10-14

15
eller
flere

Alle 	 100 23 30 25 14 8 1 2 147

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 38 32 24 5 1 - 490

Administrasjons- og forvaltnings-
arbeid 	 100 55 35 9 1 - 101

Kontorarbeid 	 100 31 45 21 2 - - 289

Handelsarbeid 	 100 30 40 23 5 2 - 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiske-
arbeid 	 100 13 8 26 41 13 - 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjeart 	 100 9 27 39 18 7 - 140

Industriarbeid 	 100 4 13 24 33 24 3 582

Servicearbeid 	 100 25 37 30 7 2 278

Kjonn

Menn 	 100 23 21 21 20 14 1 1 	 199

Kvinner 	 100 24 39 29 7 1 - 949

Alder

16-34 ar 	 100 21 28 25 17 9 1 975

35-49 " 	 100 26 29 22 12 9 1 567

50 ar og over 	 100 25 30 27 12 7 606

Ukentlig arbeidstid

100 29 36 29 5 2 - 2591-19 timer 	

20-34 	 " 100 24 40 27 7 2 317

35 timer og over 	 100 22 25 23 17 11 1 1 	 545

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 32 32 24 8 6 - 200

5- 19 ansatte 	 100 22 29 26 16 7 1 467

20- 49 	 . 100 22 32 23 15 9 419

50- 99 	 . 100 21 28 28 16 5 1 225

100-199 	 . 100 20 28 27 14 11 2 200

200 eller flere ansatte 	 100 24 26 23 14 12 1 571

Varierende antall 	 100 30 30 28 9 2 46
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4.2. Organisatoriske forhold pA arbeidsplassen 

Lonnssystem

Dette blir av mange betraktet som en viktig indikator pA hvordan arbeidet er lagt opp. Fast

lonn blir stort sett betraktet som bedre enn ren akkord. Enigheten er ikke absolutt, og mange vil

betrakte noen av mellomformene mellom akkordlonn og fastlonn som fordelaktig. Det er vel imidlertid

slik at stress og pAkjenninger antakelig er minst ved ulike former for fastlonn, mens mulighetene for

A tjene mer kan vmre storre ved enkelte andre former for lonnssystem. Selv om vi regner alle former
for fastlonn for et gode, kan det imidlertid vmre grunn til A anta at de med timelonnsbetaling oftere

kan ha en noe losere tilknytning til arbeidsmarkedet enn de med fast mAneds-/ukelonn.

Vi ser (tabell 14) at det er de ulike formene for fastlonn som er mest utbredt. 65 prosent av

de ansatte har fast manedsqukelonn og 23 prosent har fast timelonn. 5 prosent av de ansatte har

akkord i en eller annen form. Blant ansatte med administrasjonsarbeid har nesten 90 prosent fast

mAneds-/ukelonn, mens fast timebetaling er mest utbredt blant ansatte i industri-, service- og salgs-

arbeid. De mest belastende lonnssystemer, ren akkord og fast lonn pluss akkord er mest utbredt blant

ansatte i industriyrker. 15 prosent av dem har slike lonnssystemer.

Det er smA forskjeller i lonnssystem etter kjonn, og alder ser heller ikke ut til A spille

noen rolle.

NAr det gjelder ukentlig arbeidstid, er andelen med fast timelonn storst blant de med kort

deltid, og minst blant de heltidsansatte. Ellers er det ikke vesentlige forskjeller i lonnssystem

etter ukentlig arbeidstid.

NAr det gjelder bedriftsstorrelse ser vi at andelen med noen form for akkord er storst i de
mellomstore bedriftene med mellom 50 og 200 ansatte, rundt 10 prosent. Andelen med fast timelonn

er storst i de smA bedriftene og i bedrifter med varierende antall ansatte.

Arbeidstidsordning

Hvordan arbeidstiden er forlagt over dognet er en viktig indikator pA organisatoriske arbeids-

forhold. Det er av interesse A vite i hvor stor grad arbeidstiden er plassert slik at den skaper

problemer med tilpasningen til andre roller enn yrkesrollen, eller om arbeidstidens forlegning har

uheldige helsemessige konsekvenser.

Vi har registrert hvorvidt de ansatte har vanlig dagarbeid (fra kl. 06 til kl. 18), fast natt-

arbeid, 2-skifts- og 3-skiftsarbeid, turnusarbeid eller annen form for arbeidstidsordning. Annen

arbeidstidsordning betyr stort sett arbeidstidsordningen som strekker seg utover vanlig dagarbeidstid

(f.eks. fra kl. 05 til 09 om morgenen, eller fra kl. 15 til 20).

Vi ser (tabell 15) at de aller fleste ansatte har dagarbeid, 80 prosent. Nattarbeid er svmrt

lite utbredt, mens andelen som har ulike skiftformer samt turnusarbeid er pA 12 prosent. Det vil si

at rundt 20 prosent av de ansatte har en eller annen form for ubekvem arbeistid, hvis vi ogsA renger

med annen arbeidstidsordning her. Det mA imidlertid tilfoyes at smrlig forekomsten av det vi har kalt

annen arbeidstidsordning ofte er en ordning som er valgt nettopp for A lette tilpasningen mellom yrkes-

rollen og andre roller, f.eks. foreldrerollen, husmorrollen. Andre sosiale kontakter kan imidlertid

bli skadelidende, f.eks. kontakt med venner, deltakelse i organisasjoner osv.

Vi ser at det er variasjoner i fordelingen av arbeidstidsordning etter yrke. I administrasjons-

arbeid, kontorarbeid og salgsarbeid har over 90 prosent dagarbeid. Storst andel av belastende arbeids-

tidsordninger har ansatte i transport- og kommunikasjonsarbeid - rundt 1/4 har skift eller turnusarbeid,

og i tillegg har 11 prosent annen arbeidstidsordning. OgsA ansatte i servicearbeid har en stor andel

med uregelmessige arbeidstidsordninger. 17 prosent har nattarbeid, skift eller turnusarbeid, mens 16

prosent har annen arbeidstidsordning.

Vi kan ogsA Legge merke til at ansatte i industriarbeid ikke har noen hoyere andel med skift-

arbeid enn de to yrkesgruppene vi nettopp har nevnt. Dette understreker at skiftarbeid ikke er noe

typisk industriarbeidsplassfenomen.
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Tabell 14. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter lonns-
system. Prosent

Lonnssystem

alt

Fast
mAneds-
'Inn/
uke-
lonn

Fast
time-
ism

Fast
lonn

bonus

Fast
lonn

akkord

Ren
akkord

Annet

Tallet pA
ansatte

Alle 	 100 65 23 4 3 2 3 2 143

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk
arbeid 	 100 86 9 2 - 3 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 88 3 3 1 5 101

Kontorarbeid 	 100 84 14 1 1 289

Handelsarbeid 	 100 53 34 8 1 5 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 33 21 5 5 15 21 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjeart 	 100 76 11 4 5 4 140

Industriarbeid 	 100 41 37 5 9 6 1 582

Servicearbeid 	 100 57 36 3 4 276

Kjonn

Menn 	 100 65 20 5 4 3 4 1 	 198

Kvinner 	 100 66 27 2 1 2 2 946

Alder

16-34 Ar 	 100 64 24 3 4 3 3 973

35-49 " 	 100 68 22 4 1 2 4 567

50 Ar og over 	 100 65 23 3 3 3 3 604

Ukentlig arbeidstid

100 38 53 2 1 3 3 2571-19 timer 	

20-34 	 "  	 100 62 32 2 1 3 1 316

35 timer og over 	 100 71 16 4 3 2 3 1 	 546

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 58 32 3 1 3 5 200

5- 19 ansatte 	 100 62 27 3 3 2 4 467

20- 49 	 "  	 100 70 20 3 3 1 4 419

50- 	 99	 .. 100 64 25 2 5 4 1 225

100-199 	 i. 100 62 21 6 5 5 3 199

200 eller flere ansatte 	 100 73 17 4 2 2 2 571

Varierende antall 	 100 41 46 4 4 4 46
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Tabell 15. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter arbeids-
tidsordning. 	 Prosent

Arbeidstidsordning Tallet pa
ansatteI 	 alt

Dag-
arbeid

Natt-
arbeid

2-
skift

3-
skift

Turnus Annet

Alle 	 100 80 1 5 3 4 8 2 129

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk
arbeid 	 100 73 3 4 3 10 8 485

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 100 95 1 4 100

Kontorarbeid 	 100 95 - - 1 3 286

Handelsarbeid 	 100 91 1 1 8 190

(Jordbruks-, 	 skogbruks- og fiskearbeid 	 . 100 74 8 18 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjefart 	 100 62 1 6 4 14 11 140

Industriarbeid 	 100 86 7 3 1 3 580

Servicearbeid 	 100 68 2 9 3 3 16 274

Kjonn

Menn 	 100 82 1 5 3 4 6 1 	 193

Kvinner 	 100 78 1 4 2 5 10 937

Alder

16-34 Ar 	 100 79 1 5 3 5 8 970

35-49 " 	 100 81 1 4 2 5 7 559

50 Ar og over 	 100 82 1 5 2 3 7 601

Ukentlig arbeidstid

100 67 2 4 1 4 23 2551-19 timer 	

20-34 	 " 100 82 2 2 1 4 9 312

35 timer og over 	 100 82 1 5 3 4 5 1 	 538

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 86 1 2 1 11 200

5- 19 ansatte 	 100 84 1 2 2 2 9 461

20- 49 	 " 100 82 1 6 2 4 6 417

50- 99 100 84 1 5 4 5 225

100-199 	 ,. 100 80 1 5 2 5 9 196

200 eller flere ansatte 	 100 73 1 7 6 7 6 568

Varierende antall 	 100 85 - 2 2 11 46
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Tabell 16. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter hvor-
dan den daglige arbeidstida er regulert. 	 Prosent

I 	 alt Fast tid Fleksitid
Ikke
fast tid

Tallet pä
ansatte

Alle 	 100 80 12 8 2 145

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid 	 100 80 18 5 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 53 32 16 101

Kontorarbeid 	 100 70 25 5 289

Handelsarbeid 	 100 78 8 14 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 59 13 28 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom luft-
fart og sjeart 	 100 89 6 5 140

Industriarbeid 	 100 93 5 2 581

Servicearbeid 	 100 68 9 23 277

Kjonn

Menn 	 100 81 11 8 1 	 198

Kvinner 	 100 78 13 9 948

Alder

16-34 Ar 	 100 81 12 8 974

35-49 " 	 100 81 12 8 567

50 Ar og over 	 100 77 13 10 605

Ukentlig arbeidstid

100 63 12 24 2581-19 timer 	

20-34 	 " 100 82 10 8 316

35 timer og over 	 100 82 13 5 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 72 8 20 200

5- 19 ansatte 	 100 82 8 11 467

20- 49 	 " 100 88 5 7 419

50- 	 99 	 .. 100 84 11 5 225

100-199 	 n 100 77 20 4 200

200 eller flere ansatte 	 100 76 20 4 571

Varierende antall 	 100 58 18 24 45
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Det er ikke smrlig store forskjeller i arbeidstidsordninger mellom menn og kvinner, men vi kan

merke oss at kvinner noe oftere har annen arbeidstidsordning. Dette kan understotte antakelsen om at

dette er en arbeidstidsordning som ofte velges for A lette tilpasningen mellom yrkesrolle og andre

roller. En enda sterkere bekreftelse pA dette far vi hvis vi ser pa fordelingen av arbeidstidsordning

etter ukentlig arbeidstid. Nesten 1/4 av dem med kort deltid har annen arbeidstidsordning. Antakelig

er dette for en stor del regjoringsarbeid. Det er ingen forskjeller i arbeidstidsordninger mellom

aldersgruppene.

Andelen med skiftarbeid oker noe med bedriftsstorrelse. Smrlig gjelder det at de sterste

bedriftene har stor andel 3-skiftarbeid.

Frihet i arbeidet

Vi onsket a registrere i hvor stor grad de ansatte har mulighet for a ordne opp i mindre,

private raker mens de er pa arbeidet. Hvorvidt de kan dette eller ikke kan virke inn pa hvor belastende

deres totale livssituasjon er, og kan ogsA ha noe A si for hvor lett yrkesrollen kan kombineres med

andre roller. Vi har som nevnt registrert fire indikatorer pa frihet i arbeidet, samt slatt sammen

verdiene pa hver av enkeltindikatorene til en indeks. Vi skal forst se pa hvordan den daglige arbeids-

tida er regulert (tabell 16).

Det A matte mote til fast tid hver dag gir minst frihet, og 80 prosent av de ansatte ma dette.

12 prosent har fleksitid, mens 8 prosent ikke ma mote til fast tid.

Vi ser at ansatte i administrasjonsarbeid er de som har storst frihet med hensyn til den

daglige arbeidstida, bare vel 50 prosent av dem ma mote til fast tid. Minst andel med fleksible

frammotetider har ansatte i industrien, hvor over 90 prosent ma mote til fast tid. Det er ingen for-

skjell mellom menn og kvinner pa denne indikatoren pa frihet, og heller ikke mellom de ulike alders-

gruppene.

Ansatte med kort deltid har mindre fastlAst daglig arbeidstid enn de med lang deltid og heltid.

63 prosent av de forstnevnte ma mote til fast tid mot 82 prosent i begge de andre gruppene. Vi ser

ogsa at nesten 1/4 av de med kort deltid ikke ma mote til noen fast tid. Nar det gjelder bedrifts-

storrelse, ser vi at andelen som ikke ma mote til fast tid er storst pa bedrifter med varierende

antall ansatte og pa de minste bedriftene. Fleksitidsordningen er mest utbredt i de store bedriftene.

Tabell 17 viser andelene som har mulighet for & ringe privat, ta smApauser, og ga en kortere

stund uten A skaffe avloser.

Vi ser at hele 86 prosent av de ansatte har mulighet for A ringe privat. Men ogsa her er det

variasjoner etter yrke. Blant ansatte i administrasjonsarbeid og kontorarbeid har hele 97 prosent

denne muligheten, mens blant ansatte i transport- og servicearbeid er det 75 prosent som har mulighet

for A ringe privat.

Det er ingen forskjell pa menn og kvinner pa denne indikatoren, og heller ikke pa aldersgrupper.

De ansatte med kort deltid har mindre mulighet til a ringe privat enn de med lang deltid og med

heltid, og ansatte pa de minste bedriftene har lavest andel med denne muligheten.

78 prosent av de ansatte har muligheter for S. ta smApauser. Igjen har ansatte i administrasjons-

arbeid oftest denne muligheten, 93 prosent, mens ogsa her har ansatte i transport og kommunikasjon

minst mulighet, 68 prosent. Men vi ser ogsa at ansatte i teknisk, humanistisk, vitenskapelig arbeid

ligger lavt pa denne indikatoren. Dette gjelder f.eks. antakelig lmrere.

Kvinner har sjeldnere mulighet til a ta smApauser enn menn har. Ansatte med lang deltid har
mindre mulighet enn de med kort deltid, som igjen har mindre mulighet enn de med heltid.

Nar det gjelder bedriftsstorrelse er monsteret mindre klart, men det ser ut som det er ved

de minste og storste bedriftene at friheten er storst pA dette omradet.

81 prosent av de ansatte kan ga ut en kort stund uten a matte skaffe avloser. Nar det gjelder

yrke er monsteret det samme som for de to foregAende indikatorene. Ansatte i administrasjonsarbeid

har storst mulighet til a ga fra, 98 prosent, mens ansatte i transportarbeid har minst mulighet, 67

prosent. Ogsa her ser vi at ansatte i teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid ogsa ligger relativt

darlig an, 71 prosent har denne muligheten. Menn kan i storre grad enn kvinner ga uten a matte skaffe

avloser, 86 prosent mot 75 prosent.
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Tabell 17. Andel av ansatte som har mulighet for a ringe privat, ta smapauser, gA uten A skaffe av-
loser, i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse. Prosent

Mullgliet for 	 M-ulighet for 	 Kan gA- uten A 	 Tallet pA
A ringe privat A ta smapauser skaffe avloser ansatte 

Alle 	 86 78 81 2 148

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, 	 humanistisk arbeid 91 69 71 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 97 93 98 101

Kontorarbeid 	 97 80 85 289

Handelsarbeid 	 90 82 81 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 64 82 87 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom
luftfart og sjeart 	 76 68 67 140

Industriarbeid 	 83 80 86 581

Servicearbeid 	 75 82 86 277

Kjonn

Menn 	 87 83 86 1 	 198

Kvinner 	 85 71 75 948

Alder

16-34 ar 	 86 81 81 952

35-49 " 	 88 76 81 554

50 ar og over 	 84 74 80 584

Ukentlig arbeidstid

75 72 75 2581-19 timer 	

20-34 	 " 85 65 72 316

35 timer og over 	 88 81 84 1 	 547

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 78 85 80 200

5- 19 ansatte 	 88 78 83 467

20- 49 	 " 86 69 76 419

50- 99 88 76 79 225

100-199 	 ., 87 78 81 200

200 eller flere ansatte 	 86 81 84 571

Varierende antall 	 84 78 86 45
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Alder spiller ingen rolle. Nar det gjelder ukentlig arbeidstid, ligger de med deltid, og sfflrlig

lang deltid, darligere an enn de med heltid. Heller ikke her finner vi noe klart monster nar det gjelder

bedriftsstorrelse.

Indeksen for grad av frihet i arbeidet er konstruert slik at en skare pa fire betyr at en har

stor frihet i arbeidet, dvs. enten har fleksitid eller ikke fast tid, kan ringe privat, kan to smapauser,

kan ga uten a skaffe avloser, mens en skare pa 8 betyr at en ikke har noen av disse mulighetene. Ok-

ende skare pa indeksen betyr altsa minkende grad av frihet. (Se vedlegg 1 for en detaljert beskrivelse

av hvordan indeksen er konstruert.)

Tabell 18 viser at 15 prosent av de ansatte har stor grad av frihet, mens bare 3 prosent av de

ansatte ikke har mulighet for noen av de enkeltindikatorer vi har registrert. Halvparten av de ansatte

har det fritt pa tre av de fire indikatorene. Vi finner igjen mye av det samme monsteret nar vi ser pS

indeksen som det vi fant for enkeltindikatorene. Ansatte i administrasjonsarbeid har stor andel som

har stor frihet i arbeidet, 42 prosent har skare 4, mens 52 prosent har skare 5. Selv om ansatte i in-

dustriyrker ikke la spesielt darlig an pa enkeltindikatorene, bortsett fra nar det gjaldt a mote til

fast tid, er det likevel denne yrkesgruppen, sammen med ansatte i transport- og kommunkasjonsarbeid,

som i minst grad har hoy skare pa indeksen for frihet. Ansatte i industriyrker har imidlertid sjeldnere

enn ansatte i transport og kommunikasjon hoyeste verdi pa indeksen. Ansatte i transport og kommunka-

sjon er den yrkesgruppen som har f.Trrest muligheter til frithet i arbeidet.

Menn og kvinner har like ofte stor frihet i arbeidet, 15 prosent har skare 4, men kvinner har

noe oftere enn menn hoye skarer pa indeksen, dvs. at kvinner alt i alt har mindre frihet i arbeidet

slik vi har malt det enn menn har. Det er ingen forskjell i frihet i arbeidet med hensyn til alder.

Det er vanskelig a finne et klart monster i hvordan frihet i arbeidet varierer med ukentlig

arbeidstid.

Ansatte med kort deltid har f.eks. oftest stor grad av frihet, men ogsa oftest liten grad av

frihet.

Ansatte med heltid har oftest en skare som angir frihet pa tre av de fire indikatorene, mens

de med lang deltid har en stor andel med noe mindre til liten frihet, 46 prosent har en skare pa 6

eller hoyere.

Ogsa for bedriftsstorrelse er monsteret noe uklart. Ansatte ved mellomstore bedrifter har

minst andel med stor frihet, men andelen med liten frihet varierer ikke med bedriftsstorrelse.

Innflytelse over egen dalglig arbeidssituasjon

Dette har vi forsokt malt ved hjelp av to indikatorer, nemlig om i hvor stor grad de ansatte

kan bestemme arbeidstempo selv og i hvor stor grad de kan planlegge sine egne arbeidsoppgaver over

dagen. Vi har ogsa her konstruert en indeks som er slik at lay verdi betyr stor grad av innflytelse,

mens hoy verdi betyr lay grad av innflytelse. Indeksen er laget slik at vi har slatt samme verdiene pa

de to sporsmalene, og sa gruppert resultatet til en tredelt indeks pa denne maten: Verdien 2 : 2, dvs.

kan bade bestemme arbeidstempo og planlegge arbeidsoppgaver i hoy grad, verdiene 3, 4, 5 = 2, og verdi-

en 6 = 3, dvs. at intervjupersonen i liten grad kan bestemme arbeidstempo og planlegge arbeidsoppgaver.

(Se vedlegg 1 for en detaljert beskrivelse av hvordan indeksen er konstruert.) Tabell 19 viser for-

delingen med hensyn til a bestemme arbeidstempo. Halvparten av de ansatte kan selv bestemme arbeids-

tempo i hoy grad, mens 17 prosent i liten grad kan bestemme arbeidstempoet. Vi ser at det er store

variasjoner etter yrke. Ansatte i transport- og kommunikasjonsarbeid kommer darligst ut, med bare 1/3

som i hoy grad kan bestemme tempo selv. Til gjengjeld er det nesten 3/4 av de ansatte i administra-

sjonsarbeid som kan dette i hoy grad.

Menn kan oftere enn kvinner i hey grad bestemme arbeidstempoet selv. De yngeste ansatte kan

noe sjeldnere enn de andre aldersgruppene bestemme arbeidstempo selv i hoy grad.

Ansatte med lang deltid har minst innflytelse over eget arbeidstempo, mens det ikke er noen

forskjeller etter bedriftsstorrelse.

Tabell 20 viser fordelingen av innflytelse over planlegging av egne arbeidsoppgaver. Vi ser

at det er en noe lavere andel som sier de har stor innflytelse her, 41 prosent, enn andelen som hadde

stor innslytelse over arbeidstempo. Ellers er tendensen i de to tabellene svrt lik.
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Hvis vi ser pA fordelingen pA indeksen over innflytelse, tabell 21, ser vi at 1/3 av de ansatte

har stor innflytelse over sitt eget daglige arbeid slik vi har malt dette her.

Tendensen er den samme for indeksen som for enkeltindikatorene. Ansatte i transport- og kommuni-

kasjonsarbeid har minst innflytelse over det daglige arbeid, 15 prosent med lav skAre, mens ansatte i

administrasjonsarbeid har storst innflytelse over egen arbeidssituasjon, 67 prosent med lav skAre. Menn

har noe mer innflytelse over sitt daglige arbeid enn kvinner har.

De yngste har kanskje litt mindre innflytelse over sitt eget daglige arbeid, mens de middel-

aldrende alt i alt ser ut til A ha litt mer A si over sitt daglige arbeid.

Det ser ut til at de som er ansatt ved smAbedrifter og i bedrifter med varierende antall an-

satte har storst andel med stor innflytelse over det daglige arbeidet.

Tabell 	 18. 	 Ansatte i grupper for yrke/kjenn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter indeks
for frihet i arbeidet. 	 Prosent

Indeks for grad av frihet i arbeidet Tallet pA
ansatte

I alt 4 5 6 7 8

Alle 	 100 15 51 19 11 3 2 085

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 17 44 18 18 4 480

Administrasjons- og forvaltnings-
arbeid 	 100 42 52 5 1 98

Kontorarbeid 	 100 24 53 15 7 1 280

Handelsarbeid 	 100 18 51 21 8 2 187

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 100 15 56 15 13 - 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 100 7 46 22 16 9 135

Industriarbeid 	 100 5 62 22 9 3 563

Servicearbeid 	 100 21 46 21 11 1 267

Kjonn

Menn 	 100 15 57 17 8 3 1 	 165

Kvinner 	 100 15 44 21 15 4 921

Alder

16-34 Ar 	 100 15 53 20 10 3 951

35-49 " 	 100 15 52 17 12 4 552

50 Ar og over 	 100 17 48 19 12 4 583

Ukentlig arbeidstid

100 24 37 19 14 6 2531-19 timer 	

20-34 	 " 100 13 41 23 19 4 305

35 timer og over 	 100 14 56 18 9 3 1 	 502

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 18 49 22 8 4 195

5- 19 ansatte 	 100 14 54 20 10 2 454

20- 49 	 " 100 9 51 19 19 3 410

50- 99 	 . 100 11 53 21 11 3 221

100-199 	 . 100 20 46 20 10 4 191

200 eller flere ansatte 	 100 20 53 16 9 4 555

Varierende antall 	 100 32 37 20 7 5 41
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Tabell 19. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter i hvor
stor grad de vanligvis bestemmer arbeidstempo selv. 	 Prosent

Bestemmer arbeidstempo selv Tallet pa
ansatteI 	 alt

I hoy
grad

I noen
grad

I 	 liten
grad

Alle 	 100 50 33 17 2 074

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 47 39 14 476

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 100 73 24 3 97

Kontorarbeid 	 100 43 40 18 278

Handelsarbeid 	 100 50 30 20 184

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 100 56 31 13 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 100 33 36 31 134

Industriarbeid 	 100 48 33 20 563

Servicearbeid 	 100 65 21 14 268

Kjønn

Menn 	 100 55 31 14 1 	 157

Kvinner 	 100 44 34 22 918

Alder

16-34 ar 	 100 46 37 17 943

35-49 	 " 	 100 53 31 17 550

50 ar og over 	 100 52 28 19 582

Ukentlig arbeidstid

100 54 26 19 2541-19 timer 	

20-34 	 " 100 42 35 23 302

35 timer og over 	 100 50 34 16 1 	 496

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 59 26 15 194

5- 19 ansatte 	 100 50 33 17 452

20- 49 	 " 100 45 37 19 405

50- 99 100 51 30 18 218

100-199 100 46 35 19 191

200 eller flere ansatte 	 100 49 34 18 555

Varierende antall 	 100 61 32 18 41
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Tabell 20. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter i hvor
stor grad de selv kan planlegge sine arbeidsoppgaver over dagen. Prosent

Planlegger selv
Tallet pa
ansatteI 	 alt

I hoy
grad

I noen
grad

I 	 liten
grad

Alle 	 100 41 31 28 2 034

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 49 33 18 474

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 100 73 22 5 95

Kontorarbeid 	 100 42 35 22 272

Handelsarbeid 	 100 41 34 25 183

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 100 44 28 28 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 100 19 23 58 134

Industriarbeid 	 100 29 31 40 544

Servicearbeid 	 100 53 22 24 259

Kjonn

Menn 	 100 44 31 25 1 	 135

Kvinner 	 100 38 30 32 900

Alder

16-34 at' 	 100 35 34 31 932

35-49 " 	 100 48 27 25 535

50 dr og over 	 100 45 29 27 568

Ukentlig arbeistid

100 44 27 29 2521-19 timer 	

20-34 	 " 100 33 32 35 296

35 timer og over 	 100 42 31 27 1 466

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 46 27 27 191

5- 19 ansatte 	 100 42 32 26 442

20- 49 100 40 32 29 400

50- 99 100 42 25 33 213

100-199 100 37 34 29 186

200 eller flere ansatte 	 100 40 32 29 542

Varierende antall 	 100 52 26 21 42
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Tabell 21. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstarrelse, etter indeks
for innflytelse over egen daglig arbeidssituasjon. 	 Prosent

Indeks for grad av innflytelse
over daglig arbeid Tallet pA

ansatte
I 	 alt 1 2 3

Alle 	 100 33 54 12 2 024

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid 100 37 56 7 470

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 65 34 1 94

Kontorarbeid 	 100 29 60 11 270

Handelsarbeid 	 100 37 49 14 181

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 41 49 10 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom
luftfart og sjofart 	 100 15 59 26 133

Industriarbeid 	 100 23 62 15 544

Servicearbeid 	 100 49 40 11 259

Kjonn

Menn 	 100 36 54 10 1 	 131

Kvinner 	 100 30 55 15 894

Alder

16-34 Ar 	 100 29 60 12 924

35-49 " 	 100 38 52 10 534

50 Ar og over 	 100 37 49 14 567

Ukentlig arbeidstid

100 40 45 15 2511-19 timer 	

20-34 	 " 100 24 60 15 293

35 timer og over 	 100 34 55 11 1 	 458

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 42 47 12 191

5- 19 ansatte 	 100 35 53 12 439

20- 49 	 " 100 28 61 11 397

50- 	 99 	 .. 100 36 49 15 211

100-199 	 II
100 29 59 13 186

200 eller flere ansatte 	 100 32 55 13 541

Varierende antall 	 100 46 49 5 46
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Deltaking i beslutningsprosesser pA arbeidsplassen

Dette er et omrAde som kan \are vanskelig A dekke i en intervjuundersokelse. I hoyere grad enn

ellers kan det her mre vanskelig A stille konkrete sporsmAl som gjelder for alle ansatte. Dette er

imidlertid et viktig omrAde, og medbestemmelse er et av de tema som blirframheveti arbeidsmiljoloven.

Vi har registrert fire enkeltindikatorer pA medbestemmelse:

Hvorvidt de ansatte deltar i beslutninger om investeringer eller store nyinnkjop, i beslutninger

om produksjonsplaner, i beslutninger om egne arbeidsoppgaver og i beslutninger om hvem de skal arbeide

sammen med.

Vi har her ogsä konstruert en indeks som er slik at lav verdi betyr stor grad av medbestemmelse,

skAre 1 vil si at de bestemmer helt selv pA alle fire omrAdene, mens verdien 6 betyr ingen innflytelse

pA noen av omrAdene. (For en detaljert beskrivelse av hvordan indeksen er konstruert, se vedlegg 1.)

Resultatene er vist i tabell 22-26.

Vi ser at 2 prosent av de ansatte bestemmer selv om investeringer, mens 57 prosent ikke deltar

i beslutninger om dette. Tilsvarende tall for beslutninger om produksjonsplaner er 3 prosent og 70 pro-

sent, for beslutninger om egne arbeidsoppgaver 23 prosent og 47 prosent, og for beslutninger om sam-

arbeidspartnere 14 prosent og 65 prosent.

Graden av medbestemmelse er altsA storst nAr det gjelder egne arbeidsoppgaver og minst nAr det

gjelder beslutninger om produksjonsplaner.

For alle fire indikatorene finner vi store variasjoner etter yrke, men tendensen er stort sett

den samme for alle sammen. Ansatte i administrasjonsarbeid har storst andel som deltar i beslutninger

pA en eller anne mate, mens ansatte i transport- og kommunikasjonsarbeid har storst andel som ikke del-

tar i beslutninger pA alle disse omrAdene. Ansatte i industriarbeid ligger nest dArligst an med hensyn

til A delta i beslutninger pA alle omrAder sA rer som beslutninger om samarbeidspartnere hvor ansatte

i kontorarbeid ligger dArligst an. PA alle omrAdene er det en storre andel av mennene som deltar i be-

slutninger enn av kvinner. De yngste deltar minst i beslutninger, mens de middelaldrende har storst

grad av medbestemmelse pA alle fire enkeltindikatorene.

NAr det gjelder ukentlig arbeidstid er det slik at de med kort deltid i minst grad deltar i be-

slutninger, mens de heltidsansatte deltar mest. Ansatte med lang deltid kommer i en mellomstilling.

Bedriftsstorrelse ser ut til A spille liten rolle for medbestemmelse pA arbeidsplassen. Den

eneste nevneverdige forskjellen med hensyn til enkeltindikatorer ser ut til A vre at ansatte pA mindre

bedrifter har noe mer innflytelse pA oeslutninger om produksjonsplaner enn ansatte ved storre bedrifter.

Hvis vi ser pA indeksen for grad av innflytelse over beslutninger (tabell 26), ser vi at bare

1 prosent av de ansatte kan bestemme selv pA alle de fire indikatorene. Andelen er imidlertid 8 pro-

sent blant ansatte i administrasjonsarbeid.

Ansatte i transport- og kommunikasjonsarbeid har minst grad av innflytelse over beslutninger,

mens vi ser at ansatte i servicearbeid ligger nest dArligst an pa. indeksen, selv om de ikke lA sA dAr-

lig an pA enkeltindikatorene. Dette betyr at ansatte i servicearbeid oftere har liten innflytelse over

beslutninger over flere emner enn ansatte i industriyrker har. Ellers blir tendensen den samme som for

enkeltindikatorene.



42

Tabell 	 22. 	 Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter
hvorvidt de deltar i beslutninger om investeringer pA arbeidsplassen. 	 Prosent

I
alt

Bestem-
mer selv

Deltar
direkte

Gfr
rAd

Deltar
indirekte

Deltar
ikke

Annet
Ikke
aktuelt

Vet
ikke

Tallet pA
ansatte

Alle 	 100 2 12 23 5 57 1 1 2 	 141

Yrke

Teknisk, vitenskape-
lig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 3 21 35 5 35 - - 487

Administrasjons- og
forvaltningsarbeid 	 100 9 33 29 5 23 2 - 101

Kontorarbeid 	 100 1 10 23 4 62 - - 289

Handelsarbeid 	 100 3 18 26 1 53 - 1 192

(Jordbruks-, skogbruks-
og fiskearbeid 	 100 - 13 21 64 3 39)

Transport- og
kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og
sjeart 	 100 4 14 8 73 - 139

Industriarbeid 	 100 2 6 16 8 68 - 581

Servicearbeid 	 100 2 4 13 2 74 1 3 1 277

Kjonn

Menn 	 100 3 15 26 6 49 1 	 195

Kvinner 	 100 2 9 18 3 66 - 1 1 947

Alder

16-34 Ar 	 100 2 10 22 6 60 - - 973

35-49 " 	 100 2 16 26 4 50 1 1 1 565

50 Ar og over 	 100 4 12 20 4 58 1 1 604

Ukentlig arbeidstid

100 2 11 1 81 1 2 2 2571 - 19 timer 	

20-34 	 "  	 100 3 9 17 5 67 316

35 timer og over 	 100 3 14 26 6 50 1 	 544

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 5 13 21 1 60 2 200

5- 19 ansatte 	 100 3 16 24 3 53 1 1 467

20- 49  	 100 2 15 24 4 54 1 1 1 419

50- 99 	 .  	 100 2 9 23 9 56 225

100-199 	 n  	 100 1 10 18 4 67 1 200

200 eller flere an-
satte 	 100 2 8 24 8 56 571

Varierende antall 	 100 2 7 13 67 2 7 2 46



43

Tabell 23. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter hvor-
vidt de deltar i beslutninger om produksjonsplaner pA arbeidsplassen. Prosent

I
alt

Bestem-
mer selv

Deltar
direkte

Gir
rad

Deltar
indirekte

Deltar
ikke

Annet
Ikke
aktuelt

Vet
ikke

Tallet pA
ansatte

Alle 	 100 3 8 9 1 70 1 8 1 2 132

Yrke

Teknisk, 	 vitenskape-
lig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 5 11 10 1 52 1 19 2 484

Administrasjons- og
forvaltningsarbeid 	 100 13 31 15 1 34 1 5 - 100

Kontorarbeid 	 100 1 4 7 2 80 - 5 1 286

Handelsarbeid 	 100 6 21 26 1 46 - - 192

(Jordbruks-, skogbruks-
og fiskearbeid 	 100 3 5 3 - 85 3 - 3 39)

Transport- og
kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og
sjofart 	 100 - 1 4 3 83 - 9 1 139

Industriarbeid 	 100 1 5 6 2 84 - 1 580

Servicearbeid 	 100 3 2 3 - 80 - 9 1 276

Kjonn

Menn 	 100 4 11 11 2 64 1 6 1 1 	 193

Kvinner 	 100 2 5 6 1 76 - 9 1 940

Alder

16-34 at. 	 100 2 7 9 2 72 1 8 1 970

35-49 " 	 100 4 11 10 1 63 1 8 1 562

50 dr og over 	 100 5 8 8 1 72 6 1 601

Ukentlig arbeidstid

100 - 3 3 - 84 8 2 2571-19 timer 	

20-34 	 "  	 100 5 3 7 1 74 - 10 1 312

35 timer og over 	 100 3 10 10 2 66 1 7 1 1 	 539

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 4 8 11 2 67 1 8 1 200

5- 19 ansatte 	 100 4 11 12 - 62 1 10 1 467

20- 49 	 "  	 100 3 8 7 1 68 1 10 1 419

50- 99 	 n  	 100 4 9 7 2 70 - 8 1 225

100-199 	 u  	 100 2 9 10 3 73 1 4 - 200

200 eller flere
ansatte 	 100 3 6 8 2 76 1 5 1 571

Varierende antall 100 4 4 2 - 73 - 11 4 46
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Tabell 	 24. 	 Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter hvor-
vidt de deltar i beslutninger om egne arbeidsoppgaver. 	 Prosent

I
alt

Bestemmer Deltar
selv 	 direkte

Gir
rad

Deltar
indirekte

Deltar
ikke

Annet
Ikke
aktuelt

Vet
ikke

Tallet pa
ansatte

Alle 	 100 23 16 9 2 47 1 1 2 140

Yrke

Teknisk, vitenskape-
lig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 30 27 12 4 23 2 1 2 486

Administrasjons- og
forvaltningsarbeid 	 100 41 23 18 2 14 3 - - 101

Kontorarbeid 	 100 19 13 10 1 57 - - - 289

Handelsarbeid 	 100 33 18 7 1 40 2 - - 192

(Jordbruks-, 	 skogbruks-
og fiskearbeid 	 100 23 23 13 3 36 - 3 39)

Transport- og
kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og
sjeart 	 100 9 8 7 3 71 - - 1 139

Industriarbeid 	 100 16 11 6 3 63 1 - - 581

Servicearbeid 	 100 25 8 6 1 56 2 2 1 277

Kjonn

Menn 	 100 27 19 10 2 39 1 - 1 1 	 194

Kvinner 	 100 19 12 7 2 57 1 1 1 947

Alder

16-34 ar 	 100 18 16 9 3 52 2 1 971

35-49 " 	 100 29 17 8 2 42 1 566

50 ar og over 	 100 26 14 9 2 45 1 1 1 604

Ukentlig arbeidstid

100 18 9 4 2 64 2 1 1 2561-19 timer 	

20-34 	 "  	 100 22 8 9 2 57 - 1 1 316

35 timer og over 	 100 25 19 10 3 43 2 1 1 1 	 544

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 27 15 10 1 45 1 1 1 199

5- 19 ansatte 	 100 25 17 6 2 48 1 - - 466

20- 49 	 "  	 100 21 16 12 3 46 1 1 1 418

50- 99 	 u 100 30 12 8 1 47 2 - - 224

100-199 	 u 100 19 18 9 3 50 2 - 200

200 eller flere an-
satte 	 100 21 17 10 3 47 1 - 571

Varierende antall 	 . 100 22 13 4 2 51 2 2 2 45
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Tabell 25. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter hvor-
vidt de deltar i beslutninger om samarbeidspartnere. Prosent

I
alt

Bestemmer Deltar
selv 	 direkte

Gir Deltar
indirekte

Deltar
ikke

Annet
Ikke
aktuelt

Vet
ikke

Tallet pA
ansatte

Alle 	 100 14 7 7 1 65 2 3 1 2 139

Yrke

Teknisk, 	 vitenskape-
lig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 16 10 12 1 53 2 4 1 488

Administrasjons- og
forvaltningsarbeid 	 100 34 24 10 1 29 1 1 100

Kontorarbeid 	 100 7 6 7 1 75 2 2 - 288

Handelsarbeid 	 100 18 8 8 1 56 2 5 2 191

(Jordbruks-, 	 skogbruks-
og fiskearbeid 	 100 18 8 64 3 3 5 39)

Transport- og
kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og
sjefart 	 100 6 1 3 1 84 2 2 1 139

Industriarbeid 	 100 13 6 5 2 71 3 1 - 581

Servicearbeid 	 100 11 3 2 70 4 9 1 277

Kjonn

Menn 	 100 19 10 2 56 3 2 1 1 	 194

Kvinner 	 100 7 4 1 75 2 5 1 946

Alder

16-34 Ar 	 100 10 6 6 2 71 2 3 1 972

35-49 " 	 100 17 10 8 1 57 2 3 1 565

50 Ar og over 	 100 17 7 6 1 61 3 4 1 603

Ukentlig arbeidstid

100 4 4 3 - 79 3 6 2 2571-19 timer 	

20-34 	 "  	 100 9 4 4 - 75 2 6 1 316

35 timer og over 	 100 16 9 8 2 60 2 3 1 1 	 542

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 17 4 5 1 61 3 10 1 198

5- 19 ansatte 	 100 16 7 8 62 3 3 1 467

20- 49 	 "  	 100 11 9 7 1 69 2 2 1 417

50- 99  	 100 13 5 5 1 67 1 1 224

100-199  	 100 16 10 5 1 67 1 1 - 199

200 eller flere an-
satte 	 100 13 8 8 2 64 2 3 - 571

Varierende antall 	 100 16 4 4 2 56 4 9 4 45
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Tabell 26. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter indeks
over grad av innflytelse over beslutninger pa arbeidsplassen. Prosent

Indeks for grad av innflytelse Tallet pa
ansatte

I 	 alt 1 2 3 4 5 6

Alle 	 100 1 8 15 20 16 39 1 	 817

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 2 12 26 26 18 16 353

Administrasjons- og forvaitnings-
arbeid 	 100 8 34 23 18 9 9 89

Kontorarbeid 	 100 2 12 21 20 44 259

Handelsarbeid 	

(dordbruks-, 	 skogbruks- og fiske-
arbeid 	

100

100

2 17

9

22

15

18

21

11

18

30

38

172

34)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 100 1 6 14 20 60 122

Industriarbeid 	 100 5 10 17 17 50 540

Servicearbeid 	 100 1 4 9 20 12 55 221

Kjonn

Menn 	 100 2 12 19 21 16 31 1 	 033

Kvinner 	 100 1 3 10 19 17 50 785

Alder

16-34 ar 	 100 1 5 12 20 18 44 827

35-49 " 100 2 12 19 18 15 34 475

50 ay' og over 	 100 2 8 17 21 15 37 516

Ukentlig arbeidstid

100 - 1 4 16 13 65 2131-19 timer 	

20-34 	 " 	 100 1 4 9 19 18 49 256

35 timer og over 	 100 1 10 18 21 17 33 1 	 324

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 3 9 15 19 13 42 161

5- 19 ansatte 	 100 2 11 16 19 15 38 386

20- 49 	 " 100 1 9 13 20 16 42 348

50- 99 	 u 100 1 10 10 26 15 39 188

100-199 100 - 7 18 15 18 43 182

200 eller flere ansatte 	 100 1 5 17 22 19 36 500

Varierende antall 	 100 3 13 19 13 53 32
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Belastninger i arbeidet

Dette har vi 	 ment a operasjonalisere ved hjelp av sporsmal om arbeidssituasjonen er

oppjaget og masete og om den krever sterk konsentrasjon. Ogsa her har vi konstruert en indeks hvor

lav verdi betyr liten belastning, hoy verdi stor belastning. Verdien 1 betyr at intervjupersonen har

en arbeidssituasjon som sjelden er oppjaget og masete og som sjelden krever konsentrasjon. Verdien

4 betyr at intervjupersonen enten har slik arbeidssituasjon daglig, mesteparten av dagen, eller at

arbeidssituasjonen enten er masete eller krever konsentrasjon daglig. (Se vedlegg 1 for en detaljert

beskrivelse av hvordan indeksen er konstruert.)

De forhold vi her har registrert, regner vi fora \are smrt viktige, og "därlig" verdi pA et

eller begge av disse sporsmilene kanenanta vil hauheldigekonsekvenser. Det kan med andre ord her

%are enklere A si hva som er "godt" og "darlig" enn for andre indikatorers vedkommende.

Men selv om vi kan regne med at slike forhold vil v&re belastende for de aller fleste, vil

det kunne sla ulikt ut hvor stor slik belastning den enkelte tAler, for det far uheldige konsekvenser.

Dette vil blant annet avhenge av hvor stor kontroll den enkelte har over sin egen arbeidssituasjon.

Store belastninger, mye stress, kan godt tales hvis en seiv kan legge opp arbeidet og dermed til en

viss grad regulere mengden av stress. Hvis en derimot i liten grad har kontroll over eget arbeid,

kan seiv mindre utsatthet fore til fysiske og psykiske plager. En bor derfor se disse indikatorene

i sammenheng med opplysningene om innflytelse over eget daglig arbeid, og kansje ogsa med opplysningene

om medbestemmelse pa arbeidsplassen mer genereit.

Vi ser (tabell 27) at 10 prosent av de ansatte har en arbeidssituasjon som er oppjaget og

masete mesteparten av dagen, mens 6 prosent har det slik daglig, men ikke mesteparten av dagen.

Storst andel med oppjaget og masete arbeidstempo daglig har ansatte i administrasjonsarbeid

(26 prosent), mens ansatte i transport- og kommunikasjonsarbeid og i servicearbeid har lavest andel

med denne belastningen daglig, henholdsvis 11 og 10 prosent. Menn hard-Litt storre grad enn kvinner

daglig en arbeidssituasjon som er oppjaget og masete, mens de middelaldrende kanskje er noe mer belastet

her enn de andre aldersgruppene.

Heltidsansatte har oftere en oppjaget og masete arbeidssituasjon daglig enn ansatte med lang

og kort deltid. Den sistnevnte gruppen stiller best her. Ansatte pa storre bedrifter er oftere daglig

utsatt for denne belastningen enn ansatte pa mindre bedrifter.

Det er en storre andel av de ansatte, 19 prosent, som sier at arbeidsituasjonen krever konsen-

trasjon mesteparten av dagen, mens 9 prosent sier at konsentrasjon kreves daglig ellers. Ansatte i

servicearbeid har sjeldnest arbeid som krever konsentrasjon daglig, mens ansatte i transport- og

kommunikasjonsarbeid oftest har det. Vi skal ogsa legge merke til at ansatte i teknisk, humanistisk

og vitenskapelig arbeid ogsd oftere har arbeid som krever konsentrasjon daglig. Her finner vi an-

takelig blant annet lwerne.

Menn har oftere enn kvinner arbeid som krever konsentrasjon daglig, 31 prosent mot 24 prosent.

De middelaldrende har oftere enn de yngste og eldste ansatte slikt arbeid. det gjelder

ukentlig arbeidstid, ser vi at det er de med kort deltid som sjeldnest har arbeid som krever konsen-

trasjon daglig.

Videre ser vi at ansatte pa sma bedrifter og pd bedrifter med varierende antall ansatte har

sjeldnest slik belastning i arbeidet.

Hvis vi ser pa indeksen for belastning i arbeidet (tabell 29) er tendensen mye den samme som

for enkeltindikatorene. Vi skal imidlertid legge merke til at nAr det gjelder fordelingen av belast-

ninger pd yrkesgrupper, er det ansatte i administrasjonsarbeid som har storst andel med storst grad

av belastning. Dette er en motsatt tendens av det vi har sett for alle de andre indikatorene

arbeidsmiljo vi har sett pa. til na. Stort sett har ansatte i denne yrkesgruppen ligget best an riar

det gjelder A \are utsatt for arbeidsmiljoproblemer. Av yrkesgruppene er det ansatte i servicearbeid

som har minst andel med belastende arbeid slik vi har malt det, 45 prosent har lavest skAre pa indeksen.
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Tabell 27. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter hvor
ofte de har sA mye arbeid A gjore at arbeidssituasjonen er oppjaget og masete. Prosent

I 	 alt
DagiTg
mesteparten

DagTig
ellers

I
perioder

Sjelden
Tallet pa
ansatte

Aile 	 100 10 6 58 27 2 134

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid 100 11 8 59 15 486

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 18 8 59 15 99

Kontorarbeid 	 100 9 5 69 16 288

Handelsarbeid 	 100 9 8 61 22 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 8 5 46 41 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom
luftfart og sjeart 	 100 7 4 63 25 138

Industriarbeid 	 100 12 5 54 30 580

Servicearbeid 	 100 6 4 37 53 276

Kjonn

Menn 	 100 12 6 58 24 1 	 192

Kvinner 	 100 8 5 57 30 943

Alder

16-34 Ar 	 100 10 7 57 26 971

35-49 " 	 100 12 6 61 21 564

50 Ar og over 	 100 9 3 55 33 600

Ukentlig arbeidstid

100 5 4 40 52 2581-19 timer 	

20-34 	 " 100 7 4 57 32 315

35 timer og over 	 100 12 6 61 21 1 	 537

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 8 3 49 40 199

5- 19 ansatte 	 100 8 8 53 31 467

20- 49 	 " 100 10 7 61 22 418

50- 99 	 ,, 100 12 5 61 22 225

100-199 	 ,, 100 11 6 60 24 199

200 eller flere ansatte 	 100 12 4 60 23 568

Varierende antall 	 100 2 5 55 39 44
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Tabell 28. Ansatte i grupper for yrke/kjenn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstenrelse, etter hvor
ofte arbeidet er slik at det krever stor oppmerksomhet eller sterk konsentrasjon uten at
en seiv kan bestemme nAr en vil slappe ay. Prosent

I 	 alt
Daglig,
mesteparten
av dagen

Daglig
ellers

I
perioder

Tallet pA
 ansatte

Alle 	 100 19 9 38 35 2 137

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk
arbeid 	 100 26 12 41 21 487

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 14 11 53 23 101

Kontorarbeid 	 100 13 9 50 28 287

Handelsarbeid 	 100 10 10 45 34 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 15 5 26 54 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjefart 	 100 36 14 25 25 138

Industriarbeid 	 100 20 7 33 39 581

Servicearbeid 	 100 9 4 24 63 276

Kjenn

Menn 	 100 21 10 38 31 1 	 195

Kvinner 	 100 16 8 37 39 943

Alder

16-34 Ar 	 100 17 9 37 37 970

35-49 " 	 100 22 11 39 29 566

50 Ar og over 	 100 19 8 38 36 602

Ukentlig arbeidstid

100 10 6 27 57 2581-19 timer 	

20-34 	 " 100 20 7 39 34 314

35 timer og over 	 100 20 10 39 30 1 	 541

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 15 6 33 46 199

5- 19 ansatte 	 100 17 9 36 39 467

20- 49 	 " 100 23 10 40 27 418

50- 	 99 	 .. 100 20 8 41 32 224

100-199 	 .. 100 19 10 38 34 200

200 eller flere ansatte 	 100 20 10 38 31 568

Varierende antall 	 100 9 5 27 59 44
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Tabell 29. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter
indeks for grad av belastning i 	 arbeidet. Prosent

I 	 alt

Indeks for grad av
belastning Tallet pä

ansatte
1 2 3 4

Alle 	 100 17 51 23 9 2 128

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid 	 100 8 50 30 11 136

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 5 61 21 13 99

Kontorarbeid 	 100 9 66 16 9 286

Handelsarbeid 	 100 17 59 18 7 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 26 51 18 5 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom luftfart
og sjefart 	 100 13 38 42 7 136

Industriarbeid 	 100 19 49 24 8 580

Servicearbeid 	 100 45 40 10 5 275

Kjonn

Menn 	 100 14 51 26 9 1 	 191

Kvinner 	 100 22 51 19 8 938

Alder

16-34 Ar 	 100 18 53 21 9 968

35-49 " 	 100 14 49 28 9 563

50 Ar og over 	 100 20 52 20 8 598

Ukentlig arbeidstid

100 42 43 12 4 2581-19 timer 	

20-34 	 " 100 19 52 21 8 313

35 timer og over 	 100 13 53 25 10 1 	 531

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 30 48 18 5 198

5- 19 ansatte 	 100 21 52 19 9 465

20- 49 	 . 100 14 48 28 10 417

50- 99 	 . 100 12 57 22 9 224

100-199 	 . 100 15 53 23 10 199

200 eller flere ansatte 	 100 14 52 26 9 564

Varierende antall 	 100 30 57 11 2 44
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Kontakt

I arbeidsmiljolovens paragraf 12 blir det ogsA sagt at arbeidet skal smkes utformet slik at

det gir mulighet for kontakt med andre.

Vi har registrert to slike former for kontakt, nemlig kontakt med arbeidskamerater fordi

arbeidsoppgavene krever samarbeid, og kontakt med personer utenfor arbeidsplassen, dvs. kunder, klienter

osv. Ogs& her har vi laget en indeks hvor lay skAre betyr mye av begge former for kontakt, mens hey

skAre betyr liten eller ingen kontakt med andre slik vi har malt dette. Det vil si at skare 1 betyr at

intervjupersonen har arbeidsoppgaver som mesteparten av dagen krever samarbeid med andre og samtidig

har mye kontakt med kunder. SkAre 4 betyr at intervjupersonen har arbeidsoppgaver som sjelden krever

samarbeid med andre og samtidig har lite kontakt med kunder. (Se vedlegg 1 for en detaljert beskrivelse

av hvordan indeksen er konstruert.)

Vi ser av tabell 30 at 46 prosent av de ansatte har arbeidsoppgaver som krever samarbeid

mesteparten av dagen, mens 18 prosent av dem har slike arbeidsoppgaver daglig, tilsammen 64 prosent.

16 prosent har sjelden slike arbeidsoppgaver, dvs. er relativt isolert i arbeidet. Andelen som

sjelden har arbeidsoppgaver som krever samarbeid er sterst blant ansatte i servicearbeid, 45 prosent,

og minst blant ansatte i teknisk, vitenskapelig og humanistisk arbeid, 4 prosent.

Kvinner arbeider oftere alene enn menn, 24 prosent mot 10 prosent. Dette kan henge sammen med

at mange kvinner er ansatt i servicearbeid, og kanskje smrlig i rengjeringsarbeid. Dette er typer

arbeid som krever svmrt lite samarbeid. De eldste arbeidstakerne har oftere enn yngre og middel-

aldrende arbeidsoppgaver som sjelden krever samarbeid.

Hvis vi ser pa fordelingen etter ukentlig arbeidstid, ser vi at andelen med arbeidsoppgaver

som sjelden krever samarbeid er sterst blant dem med kort deltid, 42 prosent, og minst blant dem med

heltid, 10 prosent. Ogsa her kan forklaringen ligge i ulikhet i yrkestilknytning.

Det er 09sa slik at ansatte pa sma bedrifter og i bedrifter med varierende antall ansatte

er de som oftest har arbeidsoppgaver som sjelden krever samarbeid.

Hvis vi ser pd den andre formen for kontakt, dvs. kontakten med kunder, klienter mv. (tabell

31) ser vi at 39 prosent av de ansatte har mye slik kontakt, mens 41 prosent har lite kontakt.

Ogs& her varierer andelen med lite kontakt med yrke, og vi ser at ogsA her har ansatte i

serviceyrker hey andel med lite kontakt, 60 prosent. Igjen skyldes dette antakelig at ansatte med

rengjeringsarbeid utgjer en stor andel av de ansatte i denne yrkesgruppen.

Bare de ansatte i industriyrker har en heyere andel med lite kontakt, nemlig 68 prosent.

Naturlig nok er det de ansatte i salgsarbeid som har sterst andel med mye kontakt med kunder, klienter,

nemlig 88 prosent.

Det er ingen forskjell mellom menn og kvinner med hensyn til denne indikatoren, mens de eldste

og de yngste ansatte har mindre kontakt enn de middelaldrende. Ansatte med kort deltid har mindre

kontakt med kunder, klienter enn de med Lang deltid og heltid.

NAr det gjelder bedriftsstorrelse, ser andelen med lite kontakt med kunder, klienter ut til

A vmre sterst i de store bedriftene, samt i bedrifter med varierende antall ansatte.

Indeksen for kontakt i arbeidet viser (tabell 32) at 20 prosent av de ansatte har mye kortakt

bade med arbeidskamerater og med kunder, klienter, mens 9 prosent har liten kontakt pa begge omradene.

Andelen med liten kontakt varierer med yrke, og her er det ikke overraskende ansatte i servicearbeid

som kommer darligst ut med 35 prosent som har lite kontakt. Ansatte i salgsarbeid har melt kontakt

med andre i arbeidet, 37 prosent har mye av begge former for kontakt, men ogsA ansatte i administra-

sjonsarbeid Jigger godt an, 35 prosent har mye av begge typer kontakt.

Kvinner har oftere enn menn lite av begge typer kontakt, 15 prosent mot 5 prosent, mens andelene

som har mye av begge typer kontakt er omtrent den samme.

Nar det gjelder alder, har de eldste ansatte sterst andel som har lite kontakt, og de middel-
aldrende storst andel som har mye kontakt.

Kontaktmengden varierer ogsA med ukentlig arbeidstid. Andelen med liten kontakt er sterst hos

de med kort deltid, 29 prosent, og minst hos de med heltid, 5 prosent.

NAr det gjelder bedriftssterrelse, ser det ut som om ansatte pa de smA bedriftene og bedrifter

med varierende antall er de som har minst kontakt med andre i arbeidet.
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Tabell 30. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter hvor
ofte arbeidsoppgavene krever samarbeid. 	 Prosent

I 	 alt
Daglig,
mesteparten
av dagen

Daglig
ellers

I 	 Tallet pa
Sjelden

perioden 	 ansatte

Alle 	 100 46 18 21 16 2 143

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, 	 humanistisk arbeid 	 100 53 19 24 4 488

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 46 36 13 6 101

Kontorarbeid 	 100 38 25 22 16 289

Handelsarbeid 	 100 41 23 19 17 192

(Jordbruks-, 	 skogbruks- og fiskearbeid 	 100 46 3 33 18 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom
luftfart og sjeart 	 100 33 15 24 28 140

Industriarbeid    100 53 14 21 12 581

Servicearbeid 	 100 32 10 13 45 277

Kjonn

Menn 	 100 48 20 22 10 1 	 196

Kvinner 	 100 43 15 19 24 948

Alder

16-34 ar 	 100 47 20 19 14 973

35-49 " 	 100 47 18 23 13 567

50 ar og over 	 100 42 15 21 23 604

Ukentlig arbeidstid

100 30 7 20 42 2581-19 timer 	

20-34 	 " 100 40 15 18 27 316

35 timer og over 	 100 49 20 21 10 1 	 545

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 34 14 25 29 200

5- 19 ansatte 	 100 44 18 20 17 467

20- 49 	 " 100 46 19 23 13 419

50- 99 	 n 100 44 19 20 17 225

100-199 	 ,, 100 49 18 20 14 199

200 eller flere ansatte 	 100 53 18 19 11 571

Varierende antall 	 100 25 11 21 43 44
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Tabell 31. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstmrrelse, etter hvor
mye kontakt de har med kunder, klienter m.m. 	 Prosent

I 	 alt
Grad av kontakt med

kunder, 	 klienter m.m.
Tallet pa
ansatte

Mye Noe Lite

Alle 	 100 39 20 41 2 138

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, 	 humanistisk arbeid 	 100 46 27 28 485

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 64 25 11 101

Kontorarbeid 	 100 44 29 27 289

Handelsarbeid 	 100 88 6 6 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 10 21 69 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom luftfart
og sjeart 	 100 62 15 23 140

Industriarbeid 	 100 17 15 68 581

Servicearbeid 	 100 23 17 60 275

Kjonn

Menn 	 100 38 21 41 2 194

Kvinner 	 100 41 18 41 945

Alder

16-34 ar 	 100 39 21 41 972

35-49 " 	 100 46 19 36 566

50 Ar og over 	 100 34 20 46 601

Ukentlig arbeidstid

100 32 17 51 2571-19 timer 	

20-34 	 " 100 41 19 40 314

35 timer og over 	 100 40 20 39 1 	 543

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 54 17 29 200

5- 19 ansatte 	 100 48 20 32 466

20- 49 	 " 100 39 22 39 418

50- 	 99 	 " 100 34 19 47 225

100-199 100 26 21 53 200

200 eller flere ansatte 	 100 36 19 45 570

Varierende antall 	 100 23 17 60 42



54

Tabell 32. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter indeks
for kontakt med andre i arbeidet. 	 Prosent

I 	 alt
Indeks for grad av kontakt Tallet pd

ansatte
1 2 3 4

Alle 	 100 20 45 26 9 2 137

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk arbeid 	 100 28 46 25 1 484

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 .... 	 100 35 52 12 2 101

Kontorarbeid 	 100 19 45 30 6 289

Handelsarbeid 	 100 37 45 16 3 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 8 44 33 15 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom luft-
fart og sjofart 	 100 19 39 39 4 140

Industriarbeid 	 100 10 53 27 10 581

Servicearbeid 	 100 14 28 24 35 275

Kjonn

Menn 	 100 19 61 26 5 1 	 193

Kvinner 	 100 21 38 26 15 945

Alder

16-34 dr 	 100 19 47 26 7 971

35-49 " 	 100 24 44 24 8 566

50 dr og over 	 100 16 43 27 14 601

Ukentlig arbeidstid

100 12 30 29 29 2571-19 timer 	

20-34 	 " 100 18 40 29 14 314

35 timer og over 	 100 21 49 25 5 1 	 540

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 20 41 25 15 200

5- 19 ansatte 	 100 25 42 23 10 466

20- 49 	 " 100 20 46 27 7 418

50- 99 100 13 48 32 7 225

100-199 100 12 52 27 9 199

200 eller flere ansatte 	 100 22 47 24 7 570

Varierende antall 	 100 7 29 41 24 42
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Variasjon

En annen av de faktorer som er nevnt i arbeidsmiljoloven og som vi har registrert er graden

av variasjon i arbeidet. Selv om for mye variasjon kan vmre en belastning, vil det normalt vmre slik

at variert arbeid anses som et gode, mens lite variert arbeid ikke er det. Lite variert arbeid er

ogsA ofte rutinepreget. Vi ser (tabell 33) at 22 prosent av de ansatte har lite variert arbeid, mens

41 prosent har meget variert arbeid.

Igjen finner vi store variasjoner etter yrke. Blant de som er ansatt i administrasjonsarbeid

er det bare 5 prosent som har lite variert arbeid, mot halvparten av de ansatte i servicearbeid. Nest

dArligst ut kommer ansatte i transport- og kommunikasjonsarbeid med 34 prosent med lite variert arbeid,

mens 1/4 av de ansatte i industriarbeid har lite variert arbeid. 30 prosent av kvinnene har lite

variert arbeid mot 15 prosent av mennene.

Det er smA variasjoner etter alder, mens nar det gjelder ukentlig arbeidstid er det de med

kort deltid som har storst andel lite variert arbeid, 46 prosent. Ogsd her har vi antakelig en sammen-

heng mellom arbeidstid og yrke som kan spille inn.

NAr det gjelder bedriftsstorrelse, ser det ut til at ansatte ved smAbedrifter og ved bedrifter

med varierende antall ansatte har storst andel med lite variert arbeid.

Bekymret over arbeidet i fritiden

Selv om dette ikke er en dimensjon ved arbeidsmiljoet i og for seg, har vi ogsd vmrt interessert

i A fd vite hvorvidt de ansatte sA og si "er ferdig med jobben" nar de gAr hjem, eller om de er bekymret

over arbeidet i fritiden.

Tabell 34 viser at det bare er 7 prosent av de ansatte som sier at de ofte er bekymret. Det

som imidlertid er interessant med denne tabellen, er at det er de gruppene, smrlig yrkesgrupper, som

kommer best ut pd de fleste dimensjoner pd arbeidsmiljo slik vi har malt det, som i storst grad svarer

at de ofte er bekymret over arbeidet i fritida. Dette gjelder for ansatte i administrasjonsarbeid,

25 prosent, i teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid 13 prosent. Det gjelder ogsd til en viss

grad for menn, for middelaldrende og for heltidsansatte.

Denne indikatoren ser derfor ut til a vmre et mal pd, eller kanskje rettere en konsekvens av,

dimensjoner ved arbeidsmiljoet som er kommet lite fram i vArt materiale.

Deltatt i yrkesopplmring

En av de faktorer arbeidsmiljoloven legger vekt pd er at arbeidstakerne skal gis mulighet for

personlig og faglig utvikling gjennom sitt arbeid. En indikator pd dette kan vmre om en har deltatt

i kurs eller yrkesopplmring i forbindelse med sitt yrke. Vi har registrert andelen som har deltatt

i slik virksomhet i lopet av kalenderAret 1979.

Tabell 35 viser at 25 prosent av de ansatte deltok i kurs mv. i 1979.

De fleste ansatte har antakelig samme yrke pA intervjutidspunktet som de hadde i 1979, og vi

har derfor sett pd variasjonen i deltaking etter yrke pd intervjutidspunktet. Som vi ser er det

store variasjoner. Ansatte i servicearbeid ligger desidert dArligst an med bare 7 prosent som har

deltatt i kurs mv., mot 44 prosent av de som er ansatt i teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid.

Menn har i storre grad enn kvinner deltatt i kurs og yrkesoppl&ring, 30 prosent mot 21 prosent,

de yngste har deltatt mer enn de middelaldrende og eldre, og heltidsansatte mer enn deltidsansatte.

Det er ingen forskjell mellom kort og lang deltid.

Nor det gjelder bedriftsstorrelse ser det ut til at ansatte i sma bedrifter deltar minst

og ansatte i store bedrifter deltar mest i kurs, videreutdanning mv.
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Tabell 	 33. 	 Ansatte i grupper for yrke/kjenn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorpelse, etter hvor
varierte arbeidsoppgaver de har. 	 Prosent

I alt
ldeget
variert

Noe
variert

Lite
variert

Tallet p&
ansatte

Alle 	 100 41 38 22 2 141

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk
arbeid 	 100 59 36 6 488

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 73 22 5 101

Kontorarbeid 	 100 36 46 18 289

Handelsarbeid 	 100 43 42 16 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 100 28 44 28 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjefart 	 100 21 45 34 140

Industriarbeid 	 100 36 39 25 579

Servicearbeid 	  100 22 28 50 277

Kjenn

Menn 	 100 49 36 15 1 	 194

Kvinner 	 100 31 40 30 948

Alder

16-34 Ar 	 100 40 40 20 973

35-49 " 	 100 44 35 21 566

50 Ar og over 	 100 39 36 25 603

Ukentlig arbeidstid

100 17 37 46 2581-19 timer 	

20-34 	 " 100 30 41 30 316

35 timer og over 	 100 47 37 16 1 	 543

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 36 36 29 200

5- 19 ansatte 	 100 40 39 20 466

20- 49 	 . 100 39 40 21 419

50- 99 	 . 100 43 36 22 225

100-199 	 . 100 37 40 23 200

200 eller flere ansatte 	 100 47 34 20 569

Varierende antall 	 100 25 48 27 44
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Tabell 34. 	 Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftsstorrelse, etter hvor
ofte de er bekymret over arbeidet i fritida. 	 Prosent

I alt Ofte
Av og
til

Sjelden
Tallet pA
ansatte

Alle 	 100 7 27 67 2 143

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid 100 13 42 45 488

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 25 36 40 101

Kontorarbeid 	 100 5 28 68 289

Handelsarbeid 	 100 5 26 70 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 31 69 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid utenom
luftfart og sjofart 	 100 2 20 78 140

Industriarbeid 	 100 4 20 77 581

Servicearbeid 	 100 3 12 85 270

Kjonn

Menn 	 100 8 29 63 1 	 196

Kvinner 	 100 5 23 71 948

Alder

16-34 Ar 	 100 6 27 67 973

35-49 " 	 100 9 32 60 567

50 Ar og over 	 100 7 22 71 604

Ukentlig arbeidstid

100 2 13 85 2581-19 timer 	

20-34 	 " 100 6 24 70 316

35 timer og over 	 100 8 30 63 1 	 545

Bedriftsstorrelse

Under 5 ansatte 	 100 4 21 76 200

5- 19 ansatte 	 100 7 26 67 467

20- 49 	 " 100 8 32 61 419

50- 99 	 " 100 7 22 71 225

100-199 	 .. 100 6 28 67 200

200 eller flere ansatte 	 100 8 28 64 571

Varierende antall 	 100 7 21 73 44
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Tabell 35. Andel av ansatte som har deltatt i kurs, yrkesopplmring eller videreutdanning i levet av
1979, i grupper for kjonn/alder/ukentlig arbeidstid/bedriftssterrelse. Prosent

Har deltatt 	 Tallet pa ansatte

Alle  	 25 	 2 111

Yrke

Teknisk, vitenskapelig, humanistisk arbeid 	 44	 485

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 41	 101

Kontorarbeid  	 23 	 285

Handelsarbeid  	 24 	 190

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid  	 23 	 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjefart  	 21	 137

Industriarbeid  	 18 	 568

Servicearbeid  	 7 	 270

Kjenn 

Menn  	 30 	 1 178

Kvinner  	 21 	 934

Alder 

16-34 dr  	 30 	 962

35-49 "  	 26 	 557

50 Ar og over 	 18 	 593

Ukentlig arbeistid 

1-19 timer  	 13 	 255

20-34 	 " 	 15 	 314

35 timer og over  	 30 	 1 516

Bedriftsstorrelse 

Under 5 ansatte  	 15 	 197

5- 19 ansatte  	 24 	 455

20- 49 	 " 	 28 	 412

50- 99 	 22 	 223

100-199 	 u 	 22 	 196

200 eller flere ansatte  	 31 	 564

Varierende antall  	 20 	 45
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4.3. Oppsummering 

Det er en stor spredning i hvor utbredt ulike fysiske arbeidsmiljoproblemer er. Av de ()wader

av det fysiske arbeidsmiljoet vi har malt, er det vi har kalt ergonomiske arbeidsmiljoproblemer mest

utbredt, bare 36 prosent av de ansatte er ikke utsatt for slike problemer. Kjemiske arbeidsmiljoprob-

lemer er minst utbredt, 17 prosent av de ansatte er utsatt for et eller flere slike problemer. Totalt

sett er det 21 prosent av de ansatte som ikke er utsatt for noen av de problemene vi har registrert,

mens 9 prosent er utsatt for 10 eller flere problemer. Det enkelt-problemet flest er utsatt for er

ergonomisk, nemlig gjentatte og ensidige bevegelser; dette er hele 43 prosent av de ansatte utsatt for.

Som en god nummer to kommer ogsa et ergonomisk arbeidsmiljoproblem, nemlig belastende arbeidsstillinger;

36 prosent av de ansatte har dette daglig. Det tredje mest utbredteproblemet er stoy; dette er 31 prosent

av de ansatte utsatt for.

Nar det gjelder organisatoriske arbeidsmiljoproblemer er det 5 prosent som har et lonnssystem som

kan virke belastende, 20 prosent har en arbeidstidsordning som avviker fra regular dagtid. Mellom 22 og

14 prosent har innskrenkete muligheter for A ordne opp i mindre private ting i arbeidstida, 17 prosent

bestemmer i liten grad eget arbeidstempo, 28 prosent kan i liten grad planlegge egen arbeidsoppgaver.

Nar det gjelder deltakelse i beslutningsprosesser pA arbeidsplassen, varierer andelen som ikke deltar

mellom 70 prosent - beslutninger om produksjonsplaner - og 47 prosent - beslutninger om egne arbeids-

oppgaver. 16 prosent har en arbeidssituasjon som er oppjaget og masete daglig, mens 28 prosent har en

arbeidssituasjon som krever konsentrasjon daglig. 16 prosent har arbeidsoppgaver som sjelden krever

samarbeid med andre, og 41 prosent har lite kontakt med kunder, klienter mv. 22 prosent av de ansatte

har lite varierte arbeidsoppgaver, 7 prosent er ofte bekymret over arbeidet i fritida, og 75 prosent har•

ikke deltdtt i kurs, yrkesopplmring i lopet av 1979.

Som vi har nevnt flere ganger, skuler det seg store variasjoner bak disse totaltallene. Vi har

brukt yrke, kjonn, alder, ukentlig arbedstid og bedriftsstorrelse som ajennomgAende klassifiseringsvaria-

ble.

Det er vanskelig A si noe bestemt om sammenhengen mellom bedriftsstorrelse og arbeidsmiljo. Det

er i alle fall ikke slik at smA bedrifter har godt arbeidsmiljo og store bedrifter har dArlig arbeidsmiljo.

Vi har heller ikke funnet store variasjoner i arbeidsmiljo etter alder. Om det er noen tendens her, mA

det v&re at de middelarldrende arbeidstakerne i noen grad har et litt bedre organisatorisk arbeidsmiljo

enn de yngste og de eldste. Vi kunne muligens ha fatt fram klarere monster her ved A ha brukt en finere

aldersinndeling, f.eks. for A se pS de aller yngste og de aller eldste arbeidstakerne for seg.

Vi star tilbake med tre klassifiseringsvariable som stort sett har gitt utslag i ulikheter i

arbeidsmiljo, nemlig kjonn, ukentlig arbeidstid og yrke.

Menn har dArligere fysisk arbeidsmiljo enn kvinner har, og deltidsarbeidende har darligere fysisk

arbeidsmiljo enn heltidsansatte. Det eneste unntaket er ergonomiske arbeidsmiljoproblemer. Nar det

gjelder organisatorisk arbeidsmiljo er ikke tendensen like klar til at noen gruppe har det verre enn

andre, men vi finner hele tiden forskjeller mellom menn og kvinner og mellom heltids- og deltidsansatte.

Vi finner ogsa enkelte forskjeller mellom ansatte med kort og lang deltid. Det kan imidlertid se ut

som om kvinner og deltidsansatte har noe darligere organisatorisk arbeidsmiljo enn menn og heltidsansatte

har.

Vi trenger imidlertid A modifisere utsagnene ombetydningenav kjonns- og arbeidstidsvariablene.

Vi vet at yrkesstrukturen er forskjellig for menn og kvinner, slik at de forskjeller vi har funnet mellom

menn og kvinner kan skyldes ulikhet i arbeidsmiljo mellom yrker, 	 tatt i betraktning den grove yrkes-

grupperingen vi har brukt.

Videre vet vi at deltidsarbeid er en tilpasningsform til arbeidsmarkedet som stort sett velges av

kvinner, slik at de forskjeller i arbeidsmiljo vi har funnet etter ukentlig arbeidstid kan skyldes for-

skjellene i arbeidsmiljo blant menn og kvinner.

Nar det gjelder arbeidsmiljo i de ulike yrkesgrupper, har vi sett at det har v&rt store variasjoner

mellom yrkene. For A oppsummere denne variasjonen skal vi vise rangordningentil de ulike yrkesgruppene pa

de indeksene for arbeidsmiljo vi har laget (tabell 36). Vi har her regnet ut gjennomsnittlig skare pa

indeksene for hver yrkesgruppe og sa rangordnet. 1 betyr best og 7 betyr darligst rang.
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Vi ser at nay' det gjelder fysisk arbeidsmiljo ligger de som er ansatt i industriyrker hele tiden

ddrligst an, mens ansatte i transport- og kommunikasjonsarbeid hele tiden ligger nest ddrligst an.

NAr det gjelder organisatorisk arbeidsmiljo er bildet litt mindre klart, men ogsd her ligger an-

satte i industriarbeid og i transport- og kommunikasjonsarbeid dArlig an. Men vi skal ogsa merke oss at

ansatte i teknisk, vitenskapelig og humanistisk arbeid ser ut til A ha et belastende organisatorisk
arbeidsmiljo pa enkelte omrader. Ansatte i servicearbeid ligger ogsd Gib-lig an pa enkelte omrAder, mens

ansatte i administrasjonsarbeid gjennomgdende har et godt arbeidsmiljo pd de fleste av de indikatorer

vi har registrert.

Tabell 36. Rangordning av yrker omfattet av arbeidsmiljoloven pa indeksene for arbeidsmiljo

Inn-
flyt-

Indu- 	 Ergono- 	 Andre 	
Inn- 	 else

Fys- 	 Kje- 	 Totalt 	 flyt- 	 over 	 Kon-
stri- 	 miske 	 fysiske 	 Fri-

isk 	 misk
Yrkesgruppe ar- 	 ar- 	 arbeids- arbeids- arbeids- antall

	 else 	 egen 	 takt
Belast- het

beids- beids- plass
	 miljo 	 miljo 	

fysiske over 	 dag- 	 med
ninger 	 i ar- 	 ,

miljo 	 miljo 	
prob- 	 prob- 	 prob- 	

prob- 	 be- 	 lige
heidet ' n-

lemer 	 lemer 	 lemer 	
lemer 	 slutt- ar- 	 dre

ningen beids-
situa-
sjon

Teknisk,
vitensakpe-
lig, 	 human-
istisk ar-
beid 	 3 5 5 2 2 3 2 3 2 6 6

Admini-
strativt
arbeid  1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1

Kantor-
arbeid 	 2 1 2 3 4 2 4 5 4 2 3

Salgsarbeid 5 4 1 4 3 4 3 4 6 3 2

Transport-
og kommuni-
kasjons-
arbeid 	 6 6 6 6 6 6 7 7 1 7 5

Industriar-
beid 	 7 7 7 7 7 7 5 6 5 5 4

Service-
arbeid 	 4 3 4 5 5 5 6 2 7 4 7

5. HOPNING AV ARBEIDSMILJOPROBLEMER

Allerede i forrige aysnitt har vi sett litt pa hopning av arbeidsproblemer. For hver av de om-

rddene av arbeidsmiljoet vi har malt, har vi sett hvilke grupper som har vmrt mest belastet og om det er

de samme gruppene som jamt over har mrt belastet med alle eller flere typer av arbeidsmiljoproblemer.

Vi har ogsd sett p& om de ansatte har vrt utsatt for flere problemer samtidig innen de forskjellige om-

radene av arbeidsmiljoet som vi har malt.

Vi skal ga litt annerledes til verks i analysen av hopning i dette aysnittet. Vi skal her se

noe mer pa i hvor stor grad det er slik at de ansatte er belastet med arbeidsmiljoproblemer pa flere om-

rdder samtidig, og vi skal ogsd se om det er noen sammenheng, korrelasjon, mellom de ulike omradene av

arbeidsmiljoet vi har malt. Vi skal i dette aysnittet bare se pd de indeksene for arbeidsmiljo som vi

har konstruert, ikke pa enkeltindikatorene.
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Det bor ogsA sies her at det som presenteres ikke er noen endelig analyse av hopning av arbeids-

miljoproblemer, men bare er en antydning om hvorvidt det ser ut til a vre en hopning eller ikke.
Et mal pA hopning vil som nevnt vwre i hvor stor grad ansatte er belastet med problemer pa flere

arbeidsmiljoomrader samtidig. Et mdl pd slik belastning kan were at en tilhorer den gruppen som ligger

over medianen (den verdi som deler en fordeling i to like store deler) pa de ulike arbeidsmiljoomradene,

dvs. de som ligger i den darligste halvparten. Vi er interessert i a vite pa hvor mange dimensjoner de

tilhorer denne ddrligste halvparten.

Vi har laget tre slike hopningsmal: Et for fysisk arbeidsmiljo, et for organisatorisk arbeids-

miljo og et som tar alle indeksene samlet. Vi har sett pA fordelingen av hopningsmAlene etter kjonn,

alder og yrke.

Tabell 37 viser fordelingen av hopning av fysisk arbeidsmiljo. Vi ser at 1/3 av de ansatte ikke

tilhorer den dArligste halvparten pa noen av indeksene for fysisk arbeidsmiljo, mens 6 prosent av de an-

satte tilhorer den darligste halvparten pa alle fem indekser (indeksen for totalt antall problemer en er

utsatt for er ikke tatt med).

Igjen ser vi store variasjoner etter yrke. Blant ansatte i administrasjonsarbeid er det nesten

70 prosent som ikke tilhorer den darligste halvparten pa noen av indeksene, og sd og si ingen tilhorer

den dArligste halvparten pa mer enn tre indekser samtidig. Verst stilt er selvsagt ansatte i industri-

arbeid. Bare 6 prosent av dem tilhorer ikke den ddrligste halvparten pa noen av indeksene, mens 17

prosent tilhorer den darligste halvparten pa alle fem indeksene. Hvis vi ser pa andelen som ligger i

den ddrligste halvparten pa tre eller flere indekser, gjelder dette for nesten 2/3 av de som er ansatt

i industriyrker. Nest darligst an blant yrkesgruppene ligger ansatte i transport- og kommunikasjons-

arbeid, hvor 20 prosent ikke tilhorer den ddrligste halvparten pa noen av indeksene, mens 5 prosent til-

hewer den darligste halvparten pa alle indeksene. 1/3 av dem tilhorer den dArligste halvparten pa tre

eller flere (wader samtidig.

Ikke uventet ser vi at menn oftere enn kvinner tilhorer den ddrligste halvparten pa flere fysiske

arbeidsmiljoomrader samtidig. Andelene som ikke tilhorer denne halvparten pa noen av omradene er hen-

holdsvis 29 prosent og 40 prosent, mens 9 prosent av mennene tilhorer den darligste halvparten pa alle

indeksene samtidig, mot 1 prosent av kvinnene.

Nar det gjelder alder er bildet mer uklart, men det kan se ut som om de yngste arbeidstakerne er

noe mer belastet pa flere omrader samtidig enn de andre aldersgruppene er.

NAr det gjelder hopning av belastende organisatorisk arbeidsmiljo, er resultatene vist i tabell

38. Vi ser at 16 prosent av de ansatte her ikke tilhorer den darligste halvparten pa noen av omradene.

(De omradene som er tatt med er frihet i arbeidet, planlegging av eget daglig arbeid, innflytelse over

beslutningsprosesser, belastninger i arbeidet og kontakt.) Dette er en lavere andel enn det vi fant for

fysisk arbeidsmiljo, men andelen som tilhorer den darligste halvparten pa tre eller flere omrAder sam-

tidig, er omtrent lik for begge disse hovedgruppene av arbeidsmiljoproblemer.

Ogsa nar det gjelder ddrlig organisatorisk arbeidsmiljo pa flere omrAder samtidig, er det store

variasjoner etter yrke. Igjen er det ansatte i administrasjonsarbeid som ligger best an, nesten halv-

parten ligger ikke over medianen pa noen av omradene, og bare 5 prosent tilhorer den darligste halvparten

pa tre eller flere ()wader samtidig.

Andelen som ikke tilhorer den dArligste halvparten pA noen av omradene er minst blant de ansatte

i servicearbeid, men andelen som er belastet pa alle fem omradene er ikke storre her enn for ansatte i in-

dustriarbeid og i transport- og kommunikasjonsarbeid. Det ser snarere ut som om ansatte i transport- og

kommunikasjonsarbeid er den gruppen som oftest ligger darlig an pa flere omrAder samtidig, nesten halv-

parten er belastet pa tre eller flere omrAder samtidig. Tilsvarende andel for ansatte i industriarbeid

er 24 prosent.

Hvis vi ser pa belastningen i det organisatoriske arbeidsmiljoet etter kjonn, ser vi at tendensen

er den motsatte av hva den var for fysisk arbeidsmiljo. Kvinner er oftere enn menn belastet pa flere av

omradene, 9 prosent mot 22 prosent. Andelen som er belastet pd tre eller flere omrAder samtidig er storst

for kvinner, 40 prosent, mot 26 prosent blant mennene. Selv om mennene har mest belastende fysisk arbeids-

miljo, har kvinnene mest belastende organisatorisk arbeidsmiljo.
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Nar det gjelder alder, ser det ut til at det er de middelaldrende som har det minst belastende

organisatoriske arbeidsmiljoet.

Som en oppsummering kan vi sa se pa belastningen totalt mar det gjelder arbeidsmiljo, bade

fysisk og organisatorisk. Tabell 39 viser fordelingen over totalt antall arbeidsmiljodimensjoner hvor

de ansatte ligger i den darligste halvparten. Bare 8 prosent av de ansatte tilhorer ikke den arligste

halvparten pa noen av de omradene vi har malt, mens 22 prosent tilhorer den darligste halvparten pa seks

eller flere omrSder samtidig.

Igjen ser vi at det er de ansatte i administrasjonsarbeid som er minst belastet, 1/3 av dem har

ingen belastninger slik vi har definert det her, og bare 3 prosent har seks eller flere ()wader hvor de

er belastet samtidig.

Tabell 37. Ansatte i grupperforyrke/kjonn/alder, etter antall fysiske arbeidsmiljodimensjoner hvor
de ligger over medianen. 	 Prosent

I 	 alt

Antall 	 fysiske arbeidsmiljodimen-
sjoner hvor de ligger over medianen Tallet pa

ansatte
0 1 2 3 4 5

Alle 	 100 34 22 16 13 10 6 2 148

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 49 27 14 7 4 - 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 69 20 7 3 - 1 101

Kontorarbeid 	 100 55 23 14 7 1 - 289

Handelsarbeid 	 100 39 34 16 6 4 1 192

(Jordbruks-, skogbruks- og fiskearbeid 	 100 15 10 23 36 13 3 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 100 20 22 25 14 14 5 140

Industriarbeid 	 100 6 11 17 25 23 17 582

Servicearbeid 	 100 40 31 13 10 5 278

Kjonn

Menn 	 100 29 15 16 16 14 9 1 	 199

Kvinner 	 100 40 30 16 10 4 1 949

Alder

16-34 Sr 	 100 31 22 16 16 9 7 975

35-49 " 	 100 38 21 15 10 10 7 567

50 ar og over 	 100 36 22 17 12 10 3 606
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Tabell 38. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder, etter antall organisatoriske arbeidsmiljodimensjoner
de ligger over medianen. 	 Prosent

I 	 alt

Antall 	 organisatoriske
arbeidsmiljodimensjoner Tallet pa

ansatte0 1 2 3 4 5

Alle 	 100 16 26 27 21 8 2 2 147

Yrke

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	 100 23 32 29 13 3 1 490

Administrasjons- og forvaltningsarbeid 	 100 47 39 10 4 1 101

Kontorarbeid 	 100 15 28 28 21 6 1 289

Handelsarbeid 	 100 24 30 21 16 7 2 192

(Jordbruks-, 	 skogbruks- og fiskearbeid 	 100 5 26 26 36 8 39)

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjofart 	 100 10 12 31 29 15 4 140

Industriarbeid 	 100 11 23 27 23 12 4 582

Servicearbeid 	 100 5 17 31 32 12 2 278

Kjonn

Menn 	 100 22 30 23 17 7 1 	 199

Kvinner 	 100 9 20 32 26 11 949

Alder

16-34 ar 	 100 14 25 28 23 9 2 975

35-49 " 	 100 22 28 27 14 8 2 567

50 ar og over 	 100 15 25 26 24 7 3 606

De tre yrkesgruppene som peker seg ut som srlig belastet med hensyn til arbeidsmiljo er ansatte

i industriarbeid, transport- og kommunikasjonsarbeid og servicearbeid og i nevnte rekkefolge. Andelen

som ikke er belastet pa noe omrade er den samme, og svfflrt liten for alle tre gruppene. Men ser vi pa an-

delen som tilhorer den darligste halvparten pS seks eller flere ()wader, gjelder dette for nesten halv-

parten av de ansatte i industriyrker, for 1/3 av de ansatte i transport- og kommunikasjonsarbeid, og for

15 prosent av de ansatte i servicearbeid.

War det gjelder kjonn, ser det ut til at forskjellene i belastende arbeidsmiljo blir mindre en-

tydige, men alt i alt har antakelig menn noe mer belastende arbeidsmiljo. Andelene som ikke er belastet

pa noen omrader er storre blant menn enn blant kvinner, 10 prosent mot 4 prosent. Til gjengjeld er an-

delen som er belastet pd seks eller flere omrader samtidig storre blant menn enn blant kvinner, 27 prosent

not 15 prosent.

Nar det gjelder aldersgrupper ser det ut til at vi igjen kan trekke den konklusjon at de middel-

aldrende arbeidstakerne er de som har det minst belastende arbeidsmiljoet.

Vi har nd sett pa hvilke grupper som er mest belastet pa flere arbeidsmiljoomrader samtidig.

Som en siste tilrerming til dette med hopning av arbeidsmiljoproblemer skal vi M. se pa korrelasjonen

mellom de ulike indeksene pa arbeidsmiljo som vi har konstruert. Vi skal se om det er slik at hoy verdi

pa en indeks gar sammen med hoy verdi pa en annen indkes, positiv korrelasjon, om det er slik at hoy verdi

pa en indeks gar sammen med lav verdi pa en annen indeks, negativ korrelasjon, eller om det ikke er noen

sammenheng mellom indeksverdiene, ingen korrelasjon.

Resultatene er vist i tabell 40. Som vi ser, viser korrelasjonskoeffisientene sammenhenger mellom

de fleste indeksene. Unntaket er indeksen for kontakt i arbeidet, som enten ikke korrelerer eller har

swert lav korrelasjon med de andre indeksene.



64

Det er tildels hoye positive korrelasjonskoeffisienter mellom indeksene for fysisk arbeidsmiljo.

Det betyr at hoye verdier eller lave verdier gAr sammen, og er altsd indikator pA hopning. Det er ogsA

tegn til hopning mellom fysisk arbeidsmiljo og organisatorisk arbeidsmiljo. Det er jevnt over en relativt

lav, men dog positiv korrelasjon mellom de fleste indeksene pA de ulike omrAdene. OgsA innen organisa-

torisk arbeidsmiljo er det tendenser til hopning. Vi finner ogsA her enkelte relativt hoye postitive

korrelasjonskoeffisienter. Men vi finner ogsA en signifikant negativ korrelasjon, nemlig mellom belast-

ninger i arbeidet og innflytelse over beslutningsprosesser pA arbeidsplassen. Slik disse indeksene er

konstruert (lav verdi = godt arbeidsmiljo, hoy verdi = dArlig arbeidsmiljo) tyder dette pA at belastninger

i arbeidet slik vi har malt dem, til en viss grad blir kompensert av innflytelse over beslutningsprosesser.

Tabell 39. Ansatte i grupper for yrke/kjonn/alder, etter totalt antall arbeidsmiljodimensjoner hvor de
ligger over medianen. 	 Prosent

I alt
Totalt antall 	 dimensjoner Tallet pA

ansatte
0 1 2 	 3 4 5 6 7 8 9 	 10

Alle 	

Yrke

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

8

12

34

9

13

3

1

2

2

10

4

6

11

7

12

20

40

19

19

5

3

2

6

14

10

10

15

13

14 	 16

20 	 21

7 	 12

25 	 19

17 	 16

- 	 13

8 	 16

4 	 8

19 	 26

9 	 11

20 	 22

14 	 17

16 	 13

13 	 19

15

13

3

12

15

23

21

16

20

13

17

16

13

15

14

10

2

8

10

15

19

22

14

15

13

15

14

12

11

3

3

7

6

33

16

21

8

13

8

11

9

12

7

1

-

2

4

8

11

16

6

9

5

9

5

7

3

-

-

-

-

-

6

8

1

4

1

3

3

3

1 	 -

-

- 	 -

-

- 	 -

-

2 	 -

1

1

1 	 -

1 	 -

1 	 -

2

1

147

490

101

289

192

39)

140

582

278

199

949

975

567

606

Teknisk, 	 vitenskapelig, 	 humanistisk
arbeid 	

Administrasjons- og forvaltningsarbeid

Kontorarbeid 	

Handelsarbeid 	

(Jordbruks-,	 skogbruks- og fiskearbeid

Transport- og kommunikasjonsarbeid
utenom luftfart og sjeart 	

Industriarbeid 	

Servicearbeid 	

Kjonn

Menn 	

Kvinner 	

Alder

16-34 Ar 	

35-49 " 	

50 Ar og over 	
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Tabell 40. Korrelasjoner mellom indeksene pd arbeidsmiljo
1)

Inn-
flyt-

Indu- 	 Andre 	 Inn-
Kje- 	 Ergo- 	 else

stri 	 ar- 	 Fri- 	 Belast- 	 flyt-
misk 	 nomisk 	 over

ar- 	 beids- 	 het i 	 ninger 	 else 	 Kon-
ar- 	 ar- 	 egen

beids- 	 miljo 	 ar- 	 i ar- 	 over 	 takt
beids- 	 beids- 	 ar-
miljo 	 miljo 	 beids-plass 	 prob- 	 beidet 	 beidet 	 beslut-

miljo 	 lemer 	 ningersitua-
sjon

Klimatisk arbeids-
miljo 	 0,37 + 0,42+ 0,60+ 0,40+ 0,09+ 0,09+ 0,12+ 0,08+ -0,04

Kjemisk arbeidsmiljo 0,21 + 0,38+ 0,35+ -0,01 0,11+ 0,04 -0,06+ -0,03

Ergonomisk arbeids-
miljo 	 0,37+ 0,31+ 0,17+ 0,12+ 0,22+ 0,25+ -0,05+

Industriarbeids-
plassmiljo 	 - - - 0,43+ 0,10+ 0,13+ 0,11+ 0,10+ -0,03

Andre arbeidsmiljo-
problemer 	 0,09 + 0,13+ 0,13+ 0,05+ -0,03

Frihet i arbeidet 0,18+ 0,37+ 0,24+ 0,01

Belastninger i
arbeidet 	 0,17+ -0,11 + -0,04

Innflytelse over
egen arbeidssitua-
sjon 	 - - - 0,39+ -0,02

Innflytelse over
beslutninger 	 0,06+

1) Korrelasjonskoeffisienter som er signifikant forskjellig fra null er merket med +. Vi har brukt
0,01 som signifikansnivA.

6. KONSEKVENSER AV BELASTENDE ARBEIDSMILJO

Vi har tidligere vist utbredelsen av de ulike arbeidsmiljoproblemene vi har registrert og

hvilke grupper som er mest utsatt for ulike typer av arbeidsmiljoproblemer. Dette er selvsagt av in-

teresse i og for seg. Men en av grunnene til at vi er opptatt av arbeidsmiljoet er at vi regner med at

darlig arbeidsmiljo vil ha uheldige konsekvenser for den ansatte, enten det gjelder fysisk og psykisk

helse, sosiale forhold eller trivsel rent generelt.

Vi skal her belyse sammenhengen mellom belastende arbeidsmiljo og en form for konsekvens som

er smrlig tydelig, nemlig forekomsten av arbeidsulykker, skader etc. I levekarsundersokelsen har vi

registrert ulykker, skader i lopet av 1979 som forte til kontakt med lege og/eller fravmr i arbeidet.

Dette betyr at vi bare har registrert skader/ulykker som har vmrt relativt alvorlige, mens alle typer

smAskader som ikke har medfort legekontakt, ikke er kommet med. SlikesmAskader kan imidlertid ogsd godt

skyldes uheldig arbeidsmiljo, og var registreringsmAte gjoratvi far etminimumsanslag pA forekomsten av

arbeidsulykker,sd vel som for sammenhengen mellom belastende arbeidsmiljo og forekomst av skader/ulykker.

I alt var 5 prosent av de ansatte utsatt for arbeidsulykker/skader i 1979. Belastende organisa-

torisk arbeidsmiljo spiller liten rolle for forekomsten av arbeidsulykker. De eneste unntakene er ube-

kvemme arbeidstidsordninger og belastende lonnssystemer. 11 prosent av de med 2- eller 3-skiftarbeid

hadde vmrt utsatt for arbeidsulykker; 19 prosent av de med kombinasjon av fast lonn og akkord, og 12 pro-

sent av de med ren akkord var utsatt for ulykker/skader.

Tabell 41 viser andelen som har vmrt utsatt for skader/ulykker etter ulike typer av fysiske ar-

beidsmiljobelastninger, bade enkeltindikatorer og indekser. Med unntak av de som var utsatt for damper

eller farlige kjemiske stoffer ellers og arbeidet hoyt over bakken, var andelen med skade/ulykke storre

blant de som er utsatt for fysiske arbeidsmiljoproblemer enn de som ikke er det. Dette gar ogsd fram av

indeksene. Hvis vi ser rermere pa indeksene, ser vi ogsa at andelen med ulykke/skade er storre blant de

med mange arbeidsmiljoproblemer samtidig enn blant de som bare har ett problem. Det er imidlertid en
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tendens til at de gruppene som har aller flest problemer samtidig har en noe mindre andel av ulykker

enn de med nest flest problemer. Dette gjelder for fysisk arbeidsmiljo, kjemisk arbeidsmiljel og

industriarbeidsplassproblemer. En arsak til dette kan vmre at i arbeidsmiljoer som er solig risiko-

betonte er bade vernearbeid bedre og forsiktigheten storre enn andre steder. Det er imidlertid ogsa

stria grupper dette gjelder, slik at tallene er mer usikre for de som er utsatt for mange arbeidsmiljo-

problemer samtidig.

Andelen av arbeidsulykker gruppert etter indeksen for totalt antall arbeidsmiljoproblemer gir

imidlertid et godt inntrykk av sammenhengen mellom fysisk arbeidsmiljo og arbeidsulykker. Blant de

som ikke var utsatt for noen av de fysiske arbeidsproblemene vi har registrert var det bare 1 prosent

som var utsatt for ulykker/skader i arbeidet. Blant de som var utsatt for 15 eller flere av disse ar-

beidsmiljoproblemene var 21 prosent utsatt for ulykke/skade. Jo mer belastende det fysiske arbeids-

miljoet er, jo storre vil andelen med ulykker og skader vfflre.

Tabell 	 41. 	 Andel 	 av	 ansatte 	 som 	 har vfflrt utsatt for arbeidsulykker, skade i 	 1979 i 	 grupper for
enkeltindikatorer og indekser pa fysisk arbeidsmiljo

Utsatt for skade/ulykke: Tallet pA ansatte

Alle 	 5 2 	 116

Enkeltindikatorer pA klimatisk arbeidsmiljo

Utsatt for trekk: Ja 	 11 582

Nei 	 4 1 	 532

Utsatt for hoy temperatur: Ja 	 12 193

Nei 	 5 1 	 921

Utsatt for kulde: Ja 	 12 364

Nei 	 4 1 	 750

Utsatt for fuktighet: Ja 	 14 271

Nei 	 4 1 843

Arbeider hoyt over bakken: Ja 	 8 105

Nei 	 5 2 006

Arbeider med farlige maskiner: Ja 	 14 278

Nei 	 4 1 836

Indeks for antall 	 fysiske arbeidsmiljeproblemer

0 	 3 1 	 262

1 	 6 379

2 	 7 198

3 	 17 151

4 	 14 74

5 	 19 43

6 	 9

Enkeltindikatorer pA kjemisk arbeidsmiljo

Utsatt for damper: Ja 	 6 154

Nei 	 5 1 	 960

Arbeider med syre: Ja 	 11 161

Nei 	 5 1 	 951

Arbeider med brannfarlige stoffer: Ja 	 10 246

Nei 	 5 1 	 867

Arbeider med farlige kjemiske stoffer ellers: Ja 	 7 138

Nei 	 5 1 	 975
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Tabell 	 41 	 (forts.). 	 Andel 	 av 	 ansatte 	 som 	 har vfflrt utsatt for arbeidsulykker, 	 skade i 	 1979 i 	 grupper
for enkeltindikatorer og indekser pA fysisk arbeidsmiljo

Utsatt for skade/ulykke: Tallet pa. ansatte

Indeks for antall 	 kjemiske arbeidsmiljoproblemer

0 	 5 1 	 745

1 	 11 185

2 	 6 84

3 	 15 62

4 	 3 40

Enkeltindikatorer pA ergonomisk arbeidsmiljo

MA daglig lofte tungt: 	 Ja 	 11 611

Nei 	 3 1 	 503

Belastende arbeidsstilling: 	 Ja 	 10 757

Nei 	 3 1 	 357

Gjentatte og ensidige bevegelser: 	 Ja 	 8 912

Nei 	 4 1 	 199

Fysisk utmattet etter arbeidet: 	 Ja 	 12 510

Nei 	 3 2 	 113

Indeks for antall ergonomiske arbeidsmiljoproblemer

0 	 1 758

1 	 4 256

2 	 7 372

3 	 12 275

4 	 15 170

Enkeltindikator pA industriarbeidsplass-problemer

Utsatt for steinstov, metallstov: 	 Ja 	 15 251

Nei 	 4 1 862

Utsatt for sveiseroyk: 	 Ja 	 11 149

Nei 	 5 1 	 965

Utsatt for rystninger, vibrasjoner: 	 Ja 	 15 232

Nei 	 4 1 880

Utsatt for stoy: 	 Ja 	 10 646

Nei 	 3 1 468

Indeks for antall 	 industriarbeiderplass-problemer

0 	 3 1 	 392

1 	 7 388

2 	 10 166

3 	 22 122

4 	 5 48

Enkeltindikatorer pA andre typer fysiske arbeidsmiljo-
problemer

DArlig lys: 	 Ja 	 12 168

Nei 	 5 1 945

DArlig ventilerte rom: 	 Ja 	 9 328

Nei 	 5 1 	 785

Forurenset luft ellers: 	 Ja 	 11 348

Nei 	 4 1 	 766
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Tabell 	 41 	 (forts.). 	 Andel 	 av 	 ansatte 	 som 	 har vfflrt utsatt for arbeidsulykker, 	 shade i
for enkeltindikatorer og indekser pA fysisk arbeidsmiljo

1979 i 	 grupper

Utsatt for skade/ulykke: 	 Tallet pa ansatte

Indeks for antallet andre typer arbeidsmiljoproblemer

0 	 4 1 	 512

1 	 8 410

2 	 11 148

3 	 15 46

Indeks for totalt antall 	 fysiske arbeidsmiljoproblemer

0 	 1 491

1- 	 2 	 2 614

3- 5 	 6 517

6- 9 	 13 303

10-14 	 15 172

15 eller flere 	 21 19

7. ETTERORD

Arbeidsmiljoloven tradte i kraft i juli 1977. Det er derfor naturlig a stille sporsmalet:

Har dette fort til at arbeidsmiljoet er blitt bedre? Dessverre har vi ikke tall som kan belyse dette

sporsmalet. Det ble stilt noen sporsmil om arbeidsmiljoforhold ogsa i levekarsundersokelsen i 1973,

men sporsmalsformuleringene er ikke sammenlignbare. I 1973 ble lonnstakerne spurt om de var plaget

av ulike typer problemer, mens de i 1980 ble spurt om de var utsatt. Sporsmalsformuleringen i 1973

ga mer spillerom for vurderinger, men antydet ogsa at problemene skulle v&re alvorligere for a bli

nevnt enn det det ble lagt opp til i 1980-undersokelsen.

For likevel a gi en viss antydning om hva som har skjedd, har vi sett pa fordelingene pa endel

arbeidsmiljoproblemer i 1973 og i 1980. Arbeidsmiljoproblemene er de samme, men sporsmalsformuleringene

er altsa forskjellige.

Tabell 42. Andel av ansatte med noen utvalgte arbeidsmiljoproblemer 1973 og 1980. Prosent

1973-plaget 	 1980-utsatt

Trekk 	

Fuktighet 	

Hoy temperatur 	

Lav

Vibrasjon/rystninger 	

Stray 	

31	 27

14 	 13

9
29

11

13 	 11

38 	 31

Som vi ser av tabell 42 er tallene svfflrt like. Vi har ogsa undersokt om yrkesstrukturen har

endret seg mye mellom 1973 og 1980, fordi yrke har sA mye a si for hva slags arbeidsmiljo en har. Det

har ikke vfflrt sa store endringer, det eneste er at andelen i teknisk, humanistisk, vitenskapelig arbeid

har okt noe, mens andelen i industriyrker har Ott noe ned. Vi har derfor sett pa fordelingen av de

samme arbeidsmiljoproblemene for ansatte i industriyrker i 1973 og 1980:
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Tabell 43. Andel av ansatte i industriyrkerl) med noen utvalgte arbeidsmiljoproblemer 1973 rag 1980.
Prosent

1973-plaget 	 1980-utsatt

Trekk  	 49 	 50

Fuktighet  	 29 	 29

Hoy temperatur  	 19

Lav 	 " 	
42 	

38

Vibrasjon/rystninger  	 24 	 25

Stray  	 64 	 64

1) I 1973-tallene er ogsa ansatte i jordbruk med, men dette utgjor en sv&rt liten gruppe.

Ogsa nar det gjelder andelen med disse problemene blant ansatte i industriyrker, er tallene

forbausende like. Det er imidlertid slik at det skal mere til for a svare at en er plaget av et

problem enn at en er utsatt for et problem. Hvis vi derfor tar i betraktning at man i 1973 skulle

\are plaget av et problem, mens man i 1980 skulle v&re utsatt, kan en forsiktig konklusjon v&re at

arbeidsmiljoet har bedret seg noe i disse arene.





71

Vedlegg 	 1

KONSTRUKSJON AV INDEKSENE

1. Indeks for grad av frihet i arbeidet 

Denne indeksen er konstruert pa grunnlag av sporsmal om hvor regulert den daglige arbeidstida

er, om en har muligheter for A ringe private telefonsamtaler i arbeidstida, om en har mulighet for a

to smapauser i arbeidet bortsett fra fastlagte pauser og om en vanligvis kan gA fra arbeidet en kortere

stund uten at det ma skaffes avloser. (Spm. 64-67.) Forst har vi omkodet svaralternativene pA spm.

64 slik at "Har fleksitid" og "MA ikke mote til fast tid" er gitt verdien 1, mens "MA mote pa et

fast tidspunkt" er gitt verdien 2. Deretter har vi summert verdiene pA svarkategoriene, slik at vi har

fatt en indeks med skare fra 4 til 8, hvor verdien 4 betyr stor grad av frihet, mens verdien 8 betyr

liten grad av frihet.

2. Indeks for grad av innflytelse over egen daglig arbeidstid 

Denne indeksen er konstruert pa grunnlag av sporsmal om i hvor stor grad en selv vanligvis

kan bestemme sitt arbeidstempo, i hvor stor grad en kan bestemme rekkefolgen av eller planlegge sine

arbeidsoppgaver i lopet av dagen. (Spm. 68-69.) Begge sporsmalene har 3 svarkategorier med verdi

1-3, og hvor verdien 1 betyr mest innflytelse og verdien 3 minst innflytelse. Forst summerte vi

verdien pA svarkategoriene pA de to sporsmalene, og fikk da en indeks med skAre fra 2 til 6. Deretter

grupperte vi denne indeksen slik at vi fikk en tredeling:

Opprinnelig skAre 2 = skare 1

" 	 3, 4, 5 = skare 2

" 	 6 = skAre 3

3. Indeks for grad av innflytelse over beslutninger pA arbeidsplassen 

Denne indeksen er konstruert pa grunnlag av sporsmal om hvorvidt en deltar i beslutninger om

investeringer eller store nyinnkjop pA arbeidsplassen, planlegging av hva som skal produseres eller

selges pa arbeidsplassen, hvilke arbeidsoppgaver en selv skal utfore og hvem en skal arbeide sammen

med. (Spm. 70.)

Svarkategoriene har her verdiene 1 (bestemmer selv) til 5. (Deltar ikke i det hele tatt.)

Personer som har svart "annet" eller "vet ikke" pA noen av sporsmalene er holdt utenfor ved indeks-

konstruksjonen.

Vi summerte forst verdiene pa alle svarkategoriene og fikk da en indeks med skAre 4 (bestemmer

selv pa alle omrAdene) til skAre 20. (Deltar ikke i beslutningen pA noen av omradene.) Deretter

grupperte vi denne indeksen pA folgende mate:

Opprinnelig skAre 4 = skAre 1

" 	 5-8 = skAre 2

" 	 9-12 = skAre 3

" 	 13-16 = skAre 4

" 	 17-19 = 	 " 	 5

" 	 20 = skAre 6
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4. Indeks for grad av belastninger i arbeidet 

Denne indeksen er konstruert pa grunnlag av sporsmal om hvor ofte en har sa mye A gjore at
arbeidssituasjonen blir oppjaget og masete og hvor ofte arbeidet er slik at det krever stor oppmerk-

somhet eller sterk konsentrasjon uten at en selv kan bestemme nar en kan slappe ay. (Spm. 71-72.)

Begge sporsmalene har svarkategorier fra 1-4, hvor verdi 1 angir den mest belastende arbeidssitua-

sjonen og verdi 4 den minst belastende.

Vi summerte forst verdiene pa svarkategoriene pa de to sporsmalene slik at vi fikk en indeks

med skare 2 (mest belastende arbeid) til skare 8 (minst belastende arbeid).

For at denne indeksen skulle fa samme "retning" som de andre indeksene, det vil si lav skAre =

godt arbeidsmiljo, omkodet og grupperte vi den opprinnelige indeksen pa folgende mate:

Opprinnelig skare 8 = skare 1

" 6, 7 = skAre 2

" 4, 5 = " 3

2, 3 = " 4

5. Indeks for grad av kontakt med andre i arbeidet 

Denne indeksen er konstruert pa grunnlag av sporsmal om hvor ofte en mA samarbeide med andre

pa grunn av arbeidet og hvor mye kontakt en har med kunder, klienter eller andre utenom arbeidsplassen.

(Spm. 73-74.) Det forste sporsmalet har 4 svarkategorier med verdi 1-4 og det andre har 3 svarkate-

korier med verdi 1-3. I begge tilfelle betyr verdi 1 mye kontakt mens hoyeste verdi betyr liten/ingen

kontakt.

Vi summerte forst verdiene pa svarkategoriene og fikk dermed en indeks med verdiene 2-7, hvor

2 betyr mye kontakt og 7 betyr liten/ingen kontakt. Deretter grupperte vi denne indeksen pa folgende

mate:

Opprinnelig skAre 2 = skare 1

" 	 3, 4 = skAre 2

5, 6 = 	 " 	 3

" 	 7 = skare 4



1
2

Ja . _._, 78

Nei

Vi gdr si over tit spersmAl om arbeid i og utenfor
hjemmet.

33. Utferte De inntektsgivende arbeid av minst 1 times
varighet i forrige uke? Som inntektsgivende arbeid
regner vi ogsi arbeid som familiemedlem uten fast
avtalt lenn pA gArdsbruk, i forret:ring og i familie-
bedrift ellers.

1
441

Ja 	 36a---*

Nei 	 34

34. Har De inntektsgivende arbeid som De var borte fra i
forrige uke?

442

1 Ja 	 36b--->

2 Nei 	 35--r
.■■■•

35. Forsekte De A fA inntektsgivende arbeid for forrige uke?
Vi tenker her pA forsek som ble gjort i lopet av de siste
2 mAneder for A fA arbeid som De kunne ha pAtatt Dem for
forrige uke.

443

36a. Hva slags virksomhet arbeidde De hovedsakelig i i forrige
uke?

b. Hva slags virksomhet arbeider De vanligvis i?

GI EN UTFORLIG BESKRIVELSE

Virksomhetens art 	

444-445

FOR BYRAET

37a. Hva var Deres hovedyrke i denne virksomheten?

Hovedyrke•

446-448

Yrkeskode 	 FOR BYRAET

b. Kan De kort beskrive Deres atbeidsoppgaver:

38. Hvor mange timer pr. uke arbeider De vanligvis i dette
yrket?

Regn ogsA med betalte overtidstimer, og ekstraarbeid
hjemme 3 forbindelse med dette arbeidet.

449-450

timer pr. uke ---* 39

451

1 	 Har vanligvis ikke inntektsgivende arbeid 	 78

HVIS 10 HAR STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID PR. UKE, FOR OPP
ET ANSLAG FOR GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSTID PR. UKE OG KRYSS
AV HER.

452

1 Ej STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID 	 39

39. Har De inntektsgivende arbeid ved siden av Deres hove&
yrke nA?

453
.1.•■•■

1 Ja —4 40
•■•■■■■

2 Nei 41—#
••■■■•

40. Hvor mange timer pr. uke arbeider De vanligvis i dette
biyrket?

454-455

	  timer pr. uke

HVIS ARBEIDSTIDEN VARIERER STERKT PR. UKE, FOR OPP ETT
ANSLAG FOR GJENNOMSNITTLIG ARBEIDSTID PR. UKE OG KRYSS
AV HER:

456

1 El STERKT VARIERENDE ARBEIDSTID

41. Arbeider De i Deres hovedyrke som selvstendig, som ansatt,
eller som familiemedlem uten fast avtalt lenn?

457

1 Selvstendig —4 49

2 Ansatt ---> 42

3 Familiemedlem —4 50

42. Den samlede arbeidstid De nA vanligvis har pr. uke, er det
den arbeidstid som passer Dem best, eller skulle kortere
eller lengre arbeidstid passe Dem bedre?

458

NAverende arbeidstid passer best

Kortere arbeidstid passer bedre

Lengre arbeidstid passer bedre

De felgende spersmAlene gjelder Deres hovedyrke

43. Hva slags lennssystem har De?

VIS KURT 7 OG LES OPP

459

1 Bare fast mAneds-, halvmAneds- eller ukelenn

2 Bare fast timelenn

3 Fast lenn/timelenn og bonus eller produksjonspremie

4 Fast lonn/timelenn og akkordtillegg

5 Ren akkord

6 Annet, spesifisér:

73 	 Vedl egg 	 2

SPORRESKJEMADELEN SOM OMHANDLER ARBEIDSMILJO



1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

74

44. Omtrent hvor mye har De vanligvis i lonn for arbeidet i
Deres hovedyrke pr. time, pr. uke eller pr. maned?
Oppgi lonnen for skatt og andre fradrag er trukket fra 
og to med eventuell overtidsbetaling.

FYLL UT a) ELLER b) ETTER HVA SOM PASSER.

460-464
465

a) kroner pr. 1 uke

2 14.dag

3 maned

48. Bestar en del av arbeidet Deres i A lede andres arbeid?

487

1
	

Ja

2
	

Nei

STILLES TIL SELVSTENDIGE (1 I SPM. 41).
ANDRE GAR TIL SPM. 50.

49. Har De noen ansatte i Deres virksomhet?

488-490

ore pr. time

HVIS IO HAR VANSKELIG FOR A SVARE PA GRUNN AV STERKT 
VARIERENDE LONN, FOR OPP ET ANSLAG FOR GJENNOMSNITTLIG
LONN OVENFOR, OG KRYSS AV HER:

471

1 7 STERKT VARIERENDE LONN

Antall ansatte

491

1 nHar ingen ansatte

50. Hvilken arbeidstidsordning har De vanligvis?

VIS KORT 8

492 

466-468 469-470      

b) kroner         

1

2

3

4

5

6

45. Har De eller har De mulighet for noen Ja
av folgende fordeler i Deres arbeid? 	 1

Fri bolig eller stotte til bolig 472 E

	

[±] 	

ikke
 9

etVet

Tjenestebil eller stotte til 	

❑ 	 ❑bilhold  	 473

Fri telefon eller stotte til
telefon 	  474 Li C 

❑

Fri reise til arbeid  	 475 ri
	

❑ 	 C
ri ❑

Fri bruk av bedriftsferiested 	 476 ❑

Lan eller garanti for lan 	  477n

	

C 	 ❑
Gratis kaffe, to eller mat 	  478E1

Kjop av varer eller tjenester
til redusert pris 	  479 ❑

	
❑ 	 ❑

46. Hvor mange sysselsatte er det i den bedriften der De
arbeider?

480

1 Mindre enn 5

2 5 - 	 19

3 20 - 	 49

4 50 - 	 99

5 100 - 199

6 200 eller flere

7 Varierende antall

HVIS JA:
Har De eller har
De hatt slikt

	

Vet
	

tillitsvery

Ja 	 Nei 	 ikke
	

Ja 	 Nei

Verneombud 	 481 ❑ ❑ 7
1 	 2 	 9 	

482n n1 	 2

Arbeidsmiljo-
utvalg 	  483E E 	  484E1 ❑

Bedriftsfor-
samling/saw 	

486 7 Earbeidsutvalg . 485 E E ❑

Dagarbeid (mellom kl. 06 og 18)
	

- 	

51a

Fast nattarbeid (mellom kl. 22 og 06) ---* 51a

2-skiftsarbeid
	

---* 51b

3-skiftsarbeid, helkontinuerltg 	

- 	

51b

3-skiftsarbeid, dognkontinuerlig 	 ---4 51b

Turnusordning. 	 51a

Annen arbeidstidsordning, spesifisar:
	

51a

51a. Har De noen gang hatt 2- eller 3-skiftsarbeid, og i til-
felle hvor mange Ar sammenlagt?

b. Hvor mange Ar har De sammenlagt hatt 2- eller 3-skifts-
arbeid?

2-skifts-
arbeid

493

3-skiftsarbeid
helkonti- 	 dognkonti-
nuerlig 	 nuerlig

494 	 495

Har aldri hatt  	 1 1 1

Under 1 Ar  	 2 2 2

1- 	 2 Ar  	 3 3 3

3- 	 4 Ar  	 4 4 4

5- 	 9 Ar  	 5 5 5

10 - 14 Ar  	 6 6 6

15 Ar eller mer  	 7 7
.■■••■•■

52. Overnatter De borte fra hjemmet i forbindelse med Deres
arbeid, og i tilfelle omtrent hvor mange netter var det
i lopet av de siste 12 mAneder?

496

Nei, overnatter ikke borte —4 55

14 netter eller mindre 	 55

15 - 60 netter 	 ---4 53

Mer enn 60 netter 	 53

53. Hvor lenge er De vanligvis hjemmefra om gangen?

497

1-2 dager av gangen

3-4 dager av gangen

1 arbeidsuke

1-2 uker

Mer enn 2 uker

Varierer sterkt

47. Finnes det i Deres bedrift:

LES OPP



59. Vi har sA noen sporsmAl om Deres vanlige arbeidsforhold.

Er De i Deres arbeid vanligvis utsatt for:

Hey temperatur,

1-1

i1

LES OPP

a. Trekk

b.

c. Kulde, dvs. under

d. Fuktighet, vann 	

e. Steinstov, metallstev e.1

f. Sveiseroyk

g. Damper fra losningsmidler e.1 	

h. PA annen mate forurenset luft 	

i. Sterke rystinger eller vibrasjoner

Ja
1

	  518 ❑

dvs. over 30 ° C 	  519 7
10° C 	  520 n

521 ri
	 522 7
	 523 7

524 7
525 111

526 ❑

75

54. Overnatter De hjemmefra fordi det er for stor aystand
mellom hjemmet og det faste arbeidsstedet Deres, fordi
De har et bevegelig arbeidssted som f.eks. tog, bat,
fly, eller fordi selve arbeidet Deres ellers er slik
at De mA reise mye?

498

For stor aystand

Bevegelig arbeidssted

Selve arbeidet er slik

Annet, spesifisAr:

55. Har De i Deres arbeid noen fast arbeidsplass eller fram-
motested?

499

1

2

3

4

60. Arbeider De vanligvis:

56. Hvilke transportmidler bruker De vanligvis for A komme
fra boligen til arbeidsstedet/frammotestedet?

FLERE SVAR KAN MERKES AV

1

5051 	 1Gange i mer enn 10 min.

506 7 Sykkel

507n Privatbil/motorsykkel

508n Trikk/T-bane

509 ❑ Buss
	 —> 57

510 111 Jernbane (NSB)

511 1E1 BAt/ferge

512 7 Annet
513E1 Arbeider i eller ved boligen
	

58

57. Hvor tang tid bruker De vanligvis fra boligen til arbeids-
stedet/franmetestedet An vei? Regn med all ventetid og
tidstap pA grunn av dArlig korrespondanse o.l.

514-516

Antall min.

(DERSOM REISETIDEN VARIERER MED ARSTIDEN ELLER MED FRAM-
KOMSTMIDDEL, REGNES DET MEST BRUKTE FRAMKOMSTMIDDEL OG
VANLIGSTE REISETID I SOMMERHALVAREf.)

58. Arbeider De

LES OPP
517

Stort sett bare innenders 	 1

Mest innenders 	 2

Omtrent like mye innendors som utenders 3

Mest utenders 	 4
•■•..1

Stort sett bare utenders 	 5
1■••••••

Ja 	 Nei
1 	 2

a. Under dArlige lysforhold 	  527n 	 7
b. I lokaler som er utilstrekkelig

ventilert 	  5287 	 ri
c. Hoyt over bakken utenders 	  529 7 	 7
d. Med farlige maskiner 	  530 ri 	 ❑
e. Med syrer eller etsende stoffer 	  531 7 	 7
f. Med brannfarlige eller eksplosive

stoffer 	  532n E
g. Med farlige kjemiske stoffer ellers 	 5337 	 7

	Ja 	 Nei

61. a. Kreves det daglig tunge left i Deres 	
1 	 2

arbeid? 	  534E1 	 7
b. MA De i Deres arbeid daglig arbeide i

beyde, vridde eller pA annen mAte be-
lastende arbeidsstillinger? 	  535 7 	 7

c. Innebmrer Deres arbeid mye gjentatte
og ensidige bevegelser? 	  536 ❑ 	 7

d. Er Deres arbeid slik at De vanligvis

	

er fysisk utmattet etter arbeidsdagen? 537n 	 7
62. Er De i Deres arbeid vanligvis utsatt for stay?

538

1
	

Ja 	 ----> 63

2
	

Nei ---3 64

63. Vil De si at det vanligvis er sA mye stay at det ikke er
mulig A fare en normal samtale?

539

1
	

Ja

2
	

Nei

LES OPP

1
2 

Ja 	 ---> 56

Nei 	 58
500-504

FOR BYRAET         



64. MA De mote pi arbeidet pA et fast tidspunkt, har De
requlert flexitid, eller ma De ikke mote til noen
bestemt tid?

540

1	 MA mote pA et fast tidspunkt

2 	 Har flexitid

3 	 MA ikke mote til bestemt tid

65. Har De muligheter for A ringe private telefonsamtaler
i arbeidstida?

67. Kan De vanligvis gA fra arbeidet Deres en kortere stund,
f.eks. 5-10 minutter uten at det ma skaffes avleser?

543

Ja

Nei

63. I hvilken grad kan De vanligvis selv bestemme Deres
arbeidstempo? Bestemmer De selv i hey grad, i noen
grad eller i liten grad?

544

1
2

I hey grad

I noen grad

I liten grad

541 1

3

Ja

2
	

Nei

66. Har De muligheter for A to smapauser i arbeidet bortsett
fra fastlagte pauser?

542

Ja

Nei

69. I hvilken grad kan De vanligvis selv bestemme rekkefolgen
av eller planlegge Deres arbeidsoppgaver i Wet av dagen?
Bestemmer De selv i hey grad, i noen grad eller i liten
grad?

545

1 I hey grad

2 I noen grad

3 	 I liten grad

2

70. Vi har her et kort som viser for-
skjellige mater folk kan delta i
beslutninger pa sin arbeidsplass.
Vil De si hvilket av svarene pA Deltar

	

kortet som passer best for Dem 	 Be- 	 direkte
nAr det gjelder: 	 stemmer i be-

selv 	 slut-
VIS KORT 9
	

ningene

a. Investeringer eller store
nyinnkjop pA Deres arbeids-
plass 	

b. Planlegging av hva som skal
produseres eller selges pA
Deres arbeidsplass 	

c. Hvilke arbeidsoppgaver De
selv skal utfere 	

d. Hvem De skal arbeide sammen
med 	

Gir informa-
sjon eller
rAd direkte
til dem som
er med A
treffe be-
slutningene

3

n

Deltar
indi-
rekte
gjennom
fag-
forening
o.l.

4n

El
❑

Ikke i 	 Annet,
det hele spesi-
tatt 	 fiser

Vet
ikke

9

❑

5 	 6

❑ ❑               

546

547 	

548 7
549 	

2

E
n

76



77

71. Hender det at De har sA mye arbeid A gjere at arbeids-
situasjonen Deres blir oppjaget og masete, og i 	 tilfelle
hvor ofte?

VIS KORT 10

550

1 Daglig, mer enn halvparten av arbeidstiden

2 Daglig, mindre enn halvparten av arbeidstiden

3 I perioder, men ikke daglig

4 	 Sjelden eller aldri

72. Hender det at arbeidet Deres er slik at det krever stor
oppmerksomhet eller sterk konsentrasjon uten at De selv
kan bestemme nAr De kan slappe av, og i 	 tilfelle hvor
ofte?

VIS KORT 10

551

1 Daglig, mer enn halvparten av arbeidstiden

2 Daglig, mindre enn halvparten av arbeidstiden

3 I perioder, men ikke daglig

4 	 Sjelden eller aldri

73. Hender det at De pA grunn av Deres arbeidsoppgaver
samarbeider med andre, og i tilfelle hvor ofte?

VIS KORT 10

552

1 Daglig, mer enn halvparten av arbeidstiden

2 Daglig, mindre enn halvparten av arbeidstiden

3 I perioder, men ikke daglig

4 	 Sjelden eller aldri

74. Har De i arbeidet mye, noe, liten eller ingen kontakt
med kunder, klienter eller andre utenom Deres arbeidsplass?

553

1 Mye kontakt

2 Noe kontakt

3 	 Lite eller ingen kontakt

75. Er Deres arbeidsoppgaver meget varierte, noe varierte
eller lite varierte?

554

1 Meget varierte

2 Noe varierte

3 Lite varierte

76. Hender det ofte, av og til, sjelden eller aldri at De er
bekymret over arbeidet i fritiden?

555

1 Ofte

2 Av og til

3 Sjelden eller aldri
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