Knut H. Sørensen:

Arbeidsmiljølovgivningen og kampen om
arbeidsforholdene i Norge - et historisk riss

I 1893 trådte den såkalte Fabriktilsynsloven i kraft.
Denne loven representerer det første omfattende forsøket pa
å underkaste lønnsarbeidet en form for statlig kontroll som
kunne beskytte mot helsefarlig arbeid.
I de 90 årene som
er gått siden, har det skjedd viktige endringer i så vel
lovbestemmelser som håndhevelsen av dem. Hensikten med
denne artikkelen er å studere disse endringene, og forut
setningene for dem.
I utgangspunktet virker det rimelig å betrakte arbeids
miljølovgivningen som et sosialpolitisk tiltak. Det er
tale om en form for beskyttelse av lønnsarbeiderne mot
helsetruende følger av et økonomisk system som på ingen
måte gir en slik beskyttelse av seg selv. For, som Marx
lett moraliserende uttrykker det ”Hva karakteriserer vel
den kapitalistiske produksjonsmåten bedre enn nødvendig
heten av at staten gjennom lovgivningen må tvinge igjennom
selv de enkleste sikkerhetskrav og de mest nærliggende be
skyttelsestiltak mot helseskadelig arbeid”.1
Som sosialpolitisk tiltak er imidlertid arbeidsmiljølov
givningen litt spesiell. Det har sammenheng med at den
forsøker å gripe inn i selve arbeidsprosessen og regulere
forholdet mellom arbeidskraftkjøpere og arbeidskraftselgere
slik det utspiller seg lokalt.
Dermed må vi regne med at
arbeidsmiljølovgivningen og forsøkene på å håndheve den
gjøres til gjenstand for strategier - lokalt av bedrifts
ledere og arbeidere, nasjonalt av de ulike organisatoriske
uttrykkene for borgerskapet og arbeiderklassen.
Det betyr at resultatene av denne typen reguleringer ikke
lar seg forutsi med utgangspunkt i lovteksten alene. Tvert
om, siden slike strategier vil endre seg i takt med endrin-
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ger i handlingsbetingelser som økonomiske konjunkturer,
teknologi og de politiske styrkeforholdene, vil også lovgivningens effekter variere.la
Å undersøke disse strategiene og deres betydning for re
sultatene av arbeidsmiljølovgivningen må antas å være en
viktig oppgave. For det første gir dette et inntak til
studiet av kampen om arbeidsforholdene i Norge. For det
andre vil en slik undersøkelse kunne tjene som utgangs
punkt for en analyse av reformmulighetene i denne typen
lovgivning og tilhørende statlige tiltak. For det tredje
er det nødvendig å studere strategiene innenfor arbeidsmiljøområdet for å kunne diskutere forutsetningene for at
arbeiderklassen skal utvikle mer "effektive'1 strategier,
og hva disse strategiene skulle innebære.
Ambisjonene med denne artikkelen er mer beskjedne. Den
tar sikte på å beskrive noen hovedtrekk ved utviklingen av
arbeidsmiljølovgivningen i Norge, og på å forsøke å ana
lysere vekselspillet mellom lovgivning, samfunnsmessige
forutsetninger og virkningene på arbeidsforholdene. Ut
viklingen av strategier innenfor arbeidsmiljøområdet vil
bli kommentert, men vi vil ikke gi noen systematisk fram
stilling. Det foreliggende historiske materialet tillater
ingen slik analyse, blant annet fordi vi vet relativt lite
om hvordan kampen om arbeidsforholdene har artet seg på
lokalt nivå. Denne viktige mangelen gjenspeiler dominan
sen av et politisk-parlamentarisk perspektiv på studiene
av arbeiderklassens historie i Norge - en historie som i
hovedsak framtrer som arbeiderbevegelsens historie. Dette
setter i det hele tatt klare grenser for framstillingen i
denne artikkelen som stort sett baserer seg på sekundærmateriale.
Et annet viktig problem er knyttet til bruken av ordet
arbeidsmiljø.
Selv om ordet benyttes i bøker allerede i
mellomkrigstiden, er det først etter 1970 at ordet blir
vanlig. Dessuten skifter begrepet innhold, noe som gjen
speiler en endring i kampen om arbeidsforholdene og ideo
logien omkring denne kampen.
Betydningen av ordet arbeids
miljø endrer seg derfor gjennom framstillingen, noe som
forhåpentligvis vil framgå av sammenhengen.
Det er imid
lertid viktig å være oppmerksom'på dette, slik at en ikke
bedømmer arbeidsforholdene før 1900 ut fra kriterier fra
1980.
Sett med historiske øyne, er det brukt uforholdsmessig mye
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plass til å drøfte utviklingen etter 1970.
Begrunnelsen
for denne prioriteringen av 1970-åras arbeidsmiljøform er
dels svært pragmatisk. Det finnes mye mer materiale fra
denne perioden, noe som tillater en mer detaljert drøfting
enn hva som er tilfelle før 1970. Ut fra en politisk vur
dering virker imidlertid også en slik prioritering natur
lig da det er arbeidsmiljøloven fra 1977 som vi i dag må
forholde oss til. Det viktigste motivet for å trekke his
toriske linjer er således at dette kan bidra til en bedre
forståelse av situasjonen i dag.
BAKGRUNNEN FOR FABRIKTILSYNSLOVEN

Det tok forholdsvis lang tid før Norge fikk en form for
arbeidsmiljølovgivning, noe som må ses i sammenheng med
at industrialiseringen begynte seint sammenliknet med
andre vest-europeiske land.
Først i 1840-årene begynte
det langsomt å vokse fram industri som tok i bruk arbeidsmaskiner og mekanisk drivkraft i form av dampmaskiner, men
jordbruk, skogbruk og fiske forble de viktigste næringene.
På dette tidspunktet brøt også den økonomiske liberalismen
igjennom som politisk ideologi. Denne ideologien nedfelte
seg i den politiske praksis gjennom avviklingen av gamle
næringsprivilegier som hindret den økonomiske nfrihet,!.
Omdanningen av Norge til en kapitalistisk samfunnsforma
sjon skjøt fart.
I dette tidsrommet eksisterte det ikke noe egentlig arbeidskraftmarked i Norge. Riktignok var det overbefolk
ning og undersysselsetting, men denne arbeidskraftreserven
var ikke umiddelbart tilgjengelig for ansettelse i indust
rien.
Industrikapitalen måtte derfor trekke til seg ar
beidere ved å betale lønninger som lå over gjennomsnittet
i primærnæringene. Arbeidskraft med industrielle kvali
fikasjoner var det knapt med, slik at her ble det konkur
ranse mellom bedriftene i perioder med vekst og nyetabler
inger.
Industrialiseringen i Norge foregikk i hovedsak i fem
vekstfaser: 1840-50 årene, 1860-75, 1885-90, 1895-1900 og
1905-16.2 Tallet på arbeidere i industri og bergverk var i
førstningen beskjedent, men vokste sterkt ■*- fra 12 000 i
1840 til 34 500 i 1870 og 48 600 i 1875.3 Etter 1870 bedet også så smått å bli tegn til en politisk kon
gynte
stituering av en norsk arbeiderklasse.
I 1872 startet
typografene i Oslo (Kristiania) Norges første fagforening.
Særlig dette året, men også i hele perioden fram til 1876,
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streiket arbeiderne i en lang rekke fag for høyere lønn,
og ofte med gunstig resultat. **
Høykonjunkturen utgjorde bakgrunnen for at N.J. Mohn, se
kretær i Statistisk Centralbyrå,i 1875 fikk i oppdrag av
Kirkedepartementet å forberede en lov om ffbørns og unge
menneskers anvendelse til fast arbeid utenfor hjemmet*1.
Det er rimelig å se på dette initiativet mer som et utslag
av en kombinasjon av tilsvarende lovgivning i andre land
og av filantropiske holdninger i deler av borgerskapet,
enn som et utslag av press eller påvirkning fra arbeider
klassen.5 Samtidig bør vi ha i mente at filantropien ikke
var rent uegennyttig og etisk motivert. Tvert om kunne
den gjerne springe ut av strategiske overveielser om sam
funnsutviklingen og de problemer som kunne oppstå ved til
takende elendighet og sosial oppløsning blant "almuen".5a
Mohns lovutkast, som ble utformet på bakgrunn av større
sosialstatistiske undersøkelser, ble ferdig tre år seinere.
Det la opp til en regulering av barnearbeidet.
Begrunnelsen for ikke å gå lengre, var at konkurransen med
utlandet gjorde det umulig å avskaffe barnearbeidet i Norge
så lenge dette ikke var gjort i andre land.6 "Konkurranse
forholdet med utlandet" har slik sett lange tradisjoner som
et hovedargument i borgerskapets motstand mot sosiale refor
mer.
Lovforslaget ble for øvrig aldri vedtatt. Riktignok frem
met regjeringen en proposisjon på grunnlag av Mohns arbeid
som innebar en klar ufarliggjøring av forslaget. For ek
sempel ville ikke regjeringen opprette et eget kontrollor
gan, og dermed ville loven formodentlig blitt helt uten
virkning.
Selv denne proposisjonen ble imidlertid aldri
behandlet av Stortinget.
Det kan være flere årsaker til dette. Perioden 1873-96 var
en internasjonal nedgangstid som rammet Norge hardt, og i
tiåret 1877-1887 ble nasjonalproduktet faktisk redusert.7
De økonomiske betingelsene for sosiale reformer var derfor
dårlige, og dette utgjorde i hvertfall ikke noe press for
innføring av regulering av barnearbeidet. Den politiske
situasjonen var dessuten preget av "innføringen av parla
mentarismen** med tilhørende stridigheter. Høyre fremmet
imidlertid proposisjonen igjen som privat lovforslag i
1885. Det ble da forkastet fordi Vestre-regjeringen for
beredte en mer omfattende behandling av "arbeider-spørsmålet".7a
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Dette resulterte i at det i 1885 ble nedsatt en kommisjon
som skulle drøfte en lov om fabrikktilsyn, spørsmål om
,farbeidsgivernes" ansvar ved arbeidsulykker og mulighetene
for å få i stand syke-, alders- og ulykkestrygder.
Opp
nevningen skjedde ved inngangen til en ny industrivekstperiode i Norge, men det er nok riktigere å se saken på
bakgrunn av partiet Venstres forestillinger om behovet for
sosialpolitiske reformer og dets egen rolle i dette arbei
det. Dessuten fant det sted et nytt oppsving i utviklingen
av norsk arbeiderbevegelse.
Betydningen av det siste vises
blant annet av følgende sitat fra proposisjonens begrunn
else for oppnevningen av arbeiderkommisjonen: "Vil sam
funnets myndigheter ikke ofre en sådan bevegelse (arbeider
bevegelsen, KHS) tilbørlig oppmerksomhet ...kan det lett
oppstå fare for at måskje velment men uforstandig og en
sidig agitasjon skal forville opinionen .... Selv om der
derfor ikke var annet utbytte å vente av å oppta disse
spørsmål til offentlig drøftelse ... enn at man derved vir
ket til å holde en også innen vår arbeiderbefolkning be
gynnende bevegelse i sunne og sindige spor, ville foran
staltningen fra det offentliges side etter departementets
mening være vel beføyet".8
Dette sitatet demonstrerer at de filantropiske sosialpoli
tiske tiltakene slett ikke bare sprang ut av ren "neste
kjærlighet".
I høy grad var det også tale om bevisste
preventive tiltak mot utviklingen av en militant arbeider
klasse. Det er videre verdt å merke seg at initiativet
kom i kjølvannet av liknende tiltak i Sverige, og at det
for øvrig bærer preg av lærdommer som det norske borger
skapet kunne trekke av utviklingen i Tyskland og England.8
Vi finner da også at den framvoksende norske arbeiderbe
vegelsen engasjerer seg i spørsmålet om en arbeidervernlovgivning som en av sine første kampsaker.
I 1885 ble
det sogar laget et utkast til lov som fikk tilslutning av
en rekke fagforeninger. Utkastet inneholdt blant annet
bestemmelser om normalarbeidsdag (10 timer), forbud mot
søndagsarbeid og overtidsarbeid, og forbud mot arbeid i
"fabrikker og verksteder hvor helbred og sedelighet går
tapt". Forslaget ble av Stortinget oversendt Arbeider
kommisjonen til videre behandling.10
Arbeiderkommisjonen avga sin innstilling like før jul i
1887. Den parlamentatiske situasjonen var da blitt nokså
kaotisk, idet Venstre var i full oppløsning. Dermed ble
det ikke fremmet noen proposisjon før Høyre overtok re
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gjeringsmakten i 1889. Denne bygde - ikke overraskende på innstillingen fra det konservative mindretallet i kommi
sjonen, og inneholdt forslag om:
a) tekniske bestemmelser angående vern, så som brannut
ganger, skikkelig lys, ventilasjon, innkapsling av
farlige maskiner, kontroll med dampkjeler, hygien
iske forhold o.l.
b) en regulering av og delvis forbud mot barnearbeid
c) godkjenning av arbeidsreglementer
d) opprettelse av en særskilt fabrikkinspeksjon som
skulle se til at loven ble holdt.11
Det siste ble begrunnet med at statsinspeksjon var nød
vendig for å få en ensartet gjennomføring av loven over
hele landet.
Og ensartethet var en forutsetning for en
"rettferdig" konkurranse.
Statsmaktens inngrep må til
passes markedets funksjonsmåte.
Det er grunn til å framheve at de økonomiske, politiske
og ideologiske forholdene disponerte for etableringen av
en slik sosialpolitisk reform som en fabrikktilsynslov.
Framdriften av saken og den konkrete utformingen av loven
preges imidlertid i høy grad av de spesifikke parlamenta
riske betingelsene.
Først i 1892 ble loven vedtatt etter
at Venstre ved regjeringsskiftet i 1891 hadde sendt saken
til ny utredning.
Et forslag om innføring av normalar
beidsdag på 10 timer ble utsatt, og dermed var det største
stridsspørsmålet fjernet.
Venstre delte seg imidlertid i
en del voteringer, en naturlig følge av partiets klassemessige sammensetning. Arbeidere, småborgere og borgere
hadde av innlysende årsaker ikke alltid samme syn på slike
saker, noe som generelt bidro til at Venstre i spørsmålet
som arbeidsmiljølovgivning, delvis var handlingslammet og
delvis bevisst ønsket å unngå saker som kunne føre til in
terne motsetninger. Dette forsinket framdriften.
Den loven som ble vedtatt, inneholdt bestemmelser av den
typen som er nevnt i punktene a til d over. Utformingen
av dem, ikke minst hva angår gyldighetsområdet, tok imid
lertid klart hensyn til småborgerskapets økonomiske in
teresser.
For eksempel ble småbedrifter stort sett holdt
utenfor lovgivningen, slik at det virkelig var tale om en
fabrikktilsynslov. Dette viser småborgerskapets politiske
styrke i denne perioden.
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ARBEIDSMILJØ VED DET INDUSTRIELLE GJENNOMBRUDDET

De mest framtredende trekkene ved arbeidsmiljøet her i
Norge i slutten av det forrige århundret og begynnelsen av
vårt eget, var den lange arbeidstida og den dårlige lønna.
Ellers var selve arbeidsplassen ofte primitiv og utrivelig.
Ubeskytta tannhjul, akslinger og drivreimer innebar alvor
lige farer for arbeidsulykker. Ofte var oppvarminga av
arbeidslokalene svært dårlig. Fra et tresliperi som ble
starta i 1889, ble det fortalt:
"I de første årene ble fabrikken oppvarmet om vinteren
av tre store vedovner, men på tross av at de sto ild
røde hele døgnet igjennom, ble det allikevel for lite
til de store lokaler. Når det var sterk kulde ute,
frøs det is på gulvet, og rundt slipesteinen dannet det
seg issvuller som måtte hogges vekk med øks. Votter
kunne en jo ikke bruke, så når fingrene ble valne,
måtte de bort til ovnen. Dette var helsenedbrytende
arbeid. Det ble klaget til styret, og etter noen års
forløp ble det bygd fyrhus og sentralvarmeanlegg i
fabrikken.1112
Lys kunne det også være dårlig med. Ei Telemarksjente som
arbeidet på fabrikk i Notodden, kan fortelle om dette:
"Me arbeidde så å søa i mørkre. Det va så mørkt i
salen at me nesten ikkje såg einan. Det va lyktir der,
men ljose va så kleint at de vafkje likt te noko. Om
sommåren va det bære, men om veten va det ille."12a
Arbeidsmiljøet ble også påvirket mer direkte av produk
sjonsteknikken, slik det skildres av en arbeider fra Borre
gaard:
"Arbeidstiden var 12 timers skift uten fast spisepause.
Masselempingen var tungt arbeid, og vi ble ofte sjenert
av syre- og gasslukt. Denne lukten virket slik at den
satte seg fast i halsen, slik at vi ikke var god for å
svelge maten."12k
Arbeiderkommisjonens undersøkelser gir også et visst inn
blikk i arbeidsmiljøet i fabrikkene. Tellinger gjennom
ført i 1885-86 viste at arbeidstida gjennomgående lå på
mellom 10 og 12 timer pr. dag.
41 prosent av arbeiderne
hadde en arbeidsdag på 11 timer eller mer.
Barnearbeid
var forholdsvis utbredt, og arbeidsforholdene var preget
av dårlig ventilasjon, mangel på spiserom, dårlig eller
manglende oppvarming og lite eller ikke noe vern mot ar
beidsulykker. 13
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Sett med dagens øyne er det ingen tvil om at arbeidsmil
jøet i fabrikkene ved det industrielle gjennombruddet var
dårlig eller helsefarlig. Vi må likevel ikke glemme at
det ikke var særlig bedre på andre aktuelle arbeidsplasser.
,fBåde på bedriftshygienens og ulykkevernets område er det
altså klart nok at forholdene i 1880-årene var alt annet
enn gode. Men når vi gjennomgår det som gamle arbeidere
forteller fra denne tida, er det nokså sjelden å støte på
klager som gjelder slike saker.
Som oftest har arbeiderne
rimeligvis regnet med at faren for sykdom og ulykke var
temmelig uunngåelig, og de har sjelden vært klar over hva
som kunne gjøres for å bedre situasjonen. Det later ikke
til at disse forholdene har skapt synderlig misnøye blant
industriarbeiderne".1**
Når Edvard Bull kan trekke denne konklusjonen, må det ses
i sammenheng med at industriarbeidet - til tross for de
dårlige levekårene der - likevel betød en forbedring sam
menliknet med arbeidet i primærnæringene. Arbeiderminnene
viser nokså entydig at tilværelsen ble betydelig tryggere,
bedre og friere for industriarbeiderne enn den hadde vært
for husmenn, skogsarbeidere og fiskere.
Om arbeidsforhol
dene i industrien var dårlige, var de som regel verre for
tjenestefolk og husmenn.
Nå var det - som tidligere nevnt - en sterk agitasjon i
den framvoksende arbeiderbevegelsen for en etter forhol
dene streng arbeidsmiljølovgivning. Dette tyder tross alt
på at det dårlige arbeidsmiljøet var en politisk drivkraft.
Samtidig virker det rimelig å tolke den kampen som den
norske arbeiderbevegelsen begynte å føre, mer som en kamp
for å bedre de samlede levekårene enn som en kamp for å
bedre arbeidsmiljøet, isolert sett. Det har sammenheng
med at denne kampen konsentrerte seg om to hovedområder
foruten organisasjonsretten - bedre lønn og korterte ar
beidstid - forhold ved lønnsarbeidet som vanligvis vil ha
den største betydning for livsvilkårene for øvrig. Ellers
kan vi jo legge merke til at det i hovedsak var lønns- og
sysselsettingsforholdene som var bakgrunnen for ludittenes
maskinstorming i England ved starten på den industrielle
revolusjonen, ikke de arbeidsforholdene som ble skapt av
den nye teknologien.15
Hva innebar så innføringen av Fabrikktilsynsloven? Som
et utgangspunkt bør vi merke oss at det ble opprettet et
fabrikktilsyn av meget beskjedent omfang.
I 1893 ble det
ansatt to inspektører - uten verken kontorhjelp eller assi
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stenter. Riktignok skulle det i tillegg opprettes sted
lige tilsyn i hver kommune med tilsynspliktige bedrifter,
men dette innebar neppe noen effektiv form for kontroll.
Likevel ble det gitt en god del pålegg om utbedringer,
særlig på det tekniske området innenfor ulykkesvernet.
Den ene av inspektørene oppgir å ha gitt slike pålegg til
nesten samtlige av de 100 første bedriftene som han inspi.
16
serte.
Fabriktilsynsloven hadde slik sett virkning, men i det
store og hele var resultatene beskjedne i den første tida
som loven fungerte.
For det første var kontrollapparatet
lite, og håndhevelsen var ofte lempelig. Et eksempel på
det siste var forbudet mot søndagsarbeid som ble en ren
papirbestemmelse fordi alle bedrifter som ønsket det, fikk
dispensasjon fra loven.
For det andre kom loven på enkelte punkter også til å
stride mot arbeidernes kortsiktige interesser, slik at
begge parter i en bedrift var innstilt på å omgå bestemmel
sene. Dette gjaldt framfor alt barnearbeidet som fortsatte
i lang tid etter at loven var blitt vedtatt. Dels var
kontrollen også på dette punktet mangelfull, men barne
arbeidet var en økonomisk nødvendighet i mange arbeider
familie!; og arbeiderminnene forteller om mange krumspring
for å unngå eller lure fabrikkinspektørene. Først omkring
1920 blir barnearbeidet borte.
Stigende reallønn, utbygg
ing av folkeskolen og det Edvard Bull kaller arbeiderklas
sens
"kulturelle reisning" bidro mer til dette enn Fab
riktilsynsloven. 18
For øvrig bør det understrekes at flertallet av norske
lønnsarbeidere var unntatt fra bestemmelsene i Fabriktil
synsloven. De beskjedne virkningene av den første arbeidsmiljølovgivningen kom bare sysselsatte i industri og berg
verk til gode.
ETABLERING OG UTVIKLING - LOVGIVNING OG UTENOMPARLAMEN
TARISK KAMP

Perioden fra omlag 1890 til 1920 var preget av gode økono
miske konjunkturer.
1895-1900 og 1905-1916 var viktige
vekstperioder for industrien. Det siste tidsrommet repre
senterte også et gjennombrudd for en egentlig storindustri
i Norge, grunnlagt blant annet på fossekraft. Tallet på
industriarbeidere ble omlag tredoblet fra 1890 til 1920
og nådde nesten 200 000 i 1920.19
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I samme periode skjedde det en kraftig styrking av orga
nisasjonene til den norske arbeiderklassen. Det Norske
Arbeiderparti ble stiftet i 1887, og LO ble dannet to år
senere.
I 1910 hadde DNA 32 926 medlemmer, mens LO hadde
47 453.20 Arbeiderklassen utviklet seg også gjennom sta
dige konflikter med borgerskapet.
Både de økonomiske og
ledes ligge til rette
En høy profittrate ga
ringstiltak, samtidig
presenterte et press,
slike forbedringer.

politiske konjunkturene skulle så
for reformer på arbeidsmiljøområdet.
spillerom for denne typen forbedsom arbeiderklassens utvikling re
direkte og indirekte, for å oppnå

Det skjedde imidlertid lite med selve lovbestemmelsene.
Riktignok ble det gjennomført visse endringer, blant
annet i 1909, men de hadde liten betydning. Det er imid
lertid viktig å merke seg at det var en nokså kontinuerlig
diskusjon om fabrikktilsynslovgivningen. Blant annet ut
arbeidet Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund et forslag
til revisjon av loven i 1901. LO tok opp kravet om revi
sjon på kongressene i 1905 og 1907.
Det var særlig saker som regulering av arbeidstida, styr
king av tilsynet og hvilke bedrifter lovgivningen skulle
omfatte, som dominerte diskusjonene. Det ble også fremmet
forslag om særvern for kvinner, noe som ble forkastet av
Stortinget.22
Debatten om særvernet illustrerer for øvrig hvordan ar
beidsmil j ølovgivningen kunne tenkes å ha innvirkning også
på andre samfunnsforhold. Den borgerlige kvinnebevegelsen
som var den fremste motstanderen av særvernet, så disse
bestemmelsene som et tiltak som kunne bidra til en ute
stengning av kvinnene fra arbeidsmarkedet. Arbeiderbeveg
elsen som var for særvern, var på sin side lite opptatt av
kvinners rett til arbeid. De oppfattet slike bestemmelser
som en mulig lettelse i det de oppfattet som arbeiderkvinnenes byrdefulle plikt, og som en mulig brekkstang for lik
nende forbedringer for mannlige arbeidere senere. 2a
Selv om» lovgivningen endret seg lite, forble arbeidsmiljøet
neppe det samme i denne industrialiseringsperioden.
På
mange måter er det rimelig å anta at det oppsto mer eller
mindre nye miljøproblemer, for eksempel ved framveksten av
treforedling som storindustri og ved etableringen av store
elektrokjemiske bedrifter på Rjukan, Sauda, Odda etc. Vi
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tenker da på kjemiske helsefarer, men også på belastninger
av typen støy som gjerne følger med økt mekanisering av
produksjonen.
Samtidig har det nok etter hvert bredt seg en viss kunn
skap om sammenhengen mellom arbeidsvilkår og arbeidsytelse.
Dette blir for eksempel propagandert i en bok av J. Throne
Holst, eier av sjokoladefabrikken Freia, som utkom i 1914.
Her vises det blant annet til Freias egne erfaringer der
en ved innføring av ny teknologi, spiserom, bedre arbeidslokaler og kortere arbeidstid greide å ^ke arbeidsintensi
teten slik at tiltakene var profitable. 3
Et inntrykk av arbeidsmiljøet kan vi ellers få av en under
søkelse som Norsk Jern- og metallarbeiderforbund foretok
i 1912, og som omfattet 183 bedrifter med tilsammen 22 000
arbeidere. Undersøkelsen viste blant annet at bare 17 pro
sent av bedriftene hadde skikkelig ventilasjon.
37 prosent
var uten tilfredsstillende oppvarming. Ved 42 prosent av
bedriftene ble det aldri gjort hovedrent, og 68 prosent
vasket aldri gulvene. Bare ved 25 prosent av bedriftene
var det adgang til å vaske seg, og enda færre - 14 prosent
sent - bød på muligheter for arbeiderne til å skifte klær.
33 prosent av bedriftene hadde egne spiselokaler. Toalettforholdene var også jevnt over dårlige.23a
Hensikten med denne undersøkelsen var selvsagt å under
bygge agitasjonen for en bedre lovgivning på området og
for å presse på i tariff-forhandlingene. Men samtidig
skulle undersøkelsen også tjene til å øke interessen for
slike spørsmål blant flertallet av medlemmene, og dermed
mobilisere til sterkere innsats på dette området.24 Denne
interessen oppsto ikke f,spontantM.
Det viktigste arbeidsmiljøspørsmålet i denne perioden var
imidlertid arbeidstida og kampen om 8-timers dagen. Denne
kampen ble ført både parlamentarisk og utenom-parlamentarisk, men de største resultatene ble oppnådd langs den
sistnevnte veien.
Stortinget awiste flere ganger å inn
føre en generell bestemmelse om normalarbeidsdag i fabrikktilsynsloven. Først i 1915 ble prinsippet om normal
arbeidsdag vedtatt med bestemmelser om at arbeidstida ikke
måtte overskride 10 t. pr. dag og 54 t. pr. uke.25 I verkstedoverenskomsten fikk en slike bestemmelser alt i 1907 med ukentlig arbeidstid på 57 timer og dessuten regulering
av overtidsarbeid.
Kravet om 8-timers dagen fikk etter
hvert økende oppslutning, samtidig som det skjedde en til
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spissing av den nasjonale klassekampen.
Ikke minst etter
den russiske revolusjonen i oktober 1917 spredte det seg
en generell revolusjonsfrykt i det norske borgerskapet.
Resultatet ble at arbeiderklassen (eller rettere sagt in
dustriarbeiderne) tok 8-timers dagen gjennom et ultimatum
som ble oppfylt ved tariff-forhandlingene i 1919. Etter en
tid strødde også Stortinget sand på tariff-resultatet ved
å justere lovgivningen tilsvarende.27
Kampen om 8-timers dagen illustrerer eksemplarisk betyd
ning av utenomparlamentarisk mobilisering og kamp. Den
illustrerer imidlertid også betydningen av at dette kan
støtte seg på en sterk internasjonal bevegelse.
8-timers
dagen ble nemlig tatt omtrent samtidig i flere andre euro
peiske land. Edvard Bull går for øvrig i sin oppsummering
så langt som å hevde at ,!I virkeligheten er det vel ingen
overdrivelse å si at erobringen av åttetimersdagen ved av
slutningen av den første verdenskrigen er den eneste vel
lykte internasjonale aksjon som arbeiderbevegelsen noen
sinne har gjennomført".28 I hvertfall er det rimelig å
hevde at det flernasjonale preget som kampen hadde, var
en helt sentral forutsetning for at den lyktes.
Kortere arbeidstid var ikke på noen måte den eneste kamp
saken som ble reist i åra rett etter den første verdens
krigen.
I Norge - som i en del andre land - tok arbeider
bevegelsen opp mer offensive krav knyttet til ledelsen av
og eiendomsretten over produksjonsmidlene.
Sosialisering
og arbeiderkontroll ble satt på den politiske dagsorden,
og det ble stilt krav som skulle sikre arbeiderne vesent
lig større innflytelse over sin egen arbeidssituasjon.29
Betegnende for arbeiderklassens styrke var at disse kra
vene ble underkastet parlamentarisk behandling.
I 1918
ble det oppnevnt en "arbeiderkommisjon" som fikk i oppgave
å utrede spørsmålet om medvirkning, utbyttedeling o.l.
I
1919 la kommisjonen fram en foreløpig innstilling om "Lov
om bedriftsråd m.v. i industri og handel", og i 1922 en
endelig innstilling om "lov om arbeidstageres medvirkning
i driftsledelsen". Disse forslagene la blant annet opp
til at arbeidsmiljøspørsmål skulle bli et slikt medvirkningsområde.3 Q
Innstillingene er interessant lesning, ikke minst fordi
det her skisseres en form for klassekompromiss som først
ble realisert seinere.
Behovet for et slikt kompromiss
motiveres ut fra den tiltakende klassekampen: "Forholdet
mellom kapital og arbeide har efterhånden utviklet sig
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således, at det for vårt næringsliv gjelder spørsmålet om
å være eller ikke være. En forandring av det innbyrdes
forhold fra en kamp på liv og død til et interesse felles
skap bygget på samarbeide er for vår industri og handel
blitt intet mindre enn et livsspørsmål’*.31 Og videre:
**Muligheten for en forøkelse av næringslivets produktivi
tet beror i første rekke på et harmonisk samarbeide mellom
arbeidsgivere og arbeidere** .32
Botemidlet mot **ødeleggende konflikter** og redusert pro
duktivitet var etter flertallet i kommisjonens mening en
integrasjon av arbeiderne gjennom et slags industrielt de
mokrati.
Slike forestillinger fant en også i en del andre
europeiske land der de i tillegg hadde visse erfaringer å
bygge på.33 Det norske borgerskapet var imidlertid ikke
innstilt på å strekke seg så langt, og mindretallet i kom
misjonen - som uttrykte dette synet - var ikke innstilt på
annet enn **å skape et nytt organ ved den enkelte bedrift,
gjennom hvilket arbeidsgivere, betjenter og arbeidere kan
komme i nærmere kontakt med hinannen**.34 Enden på visa var
at det ble vedtatt en midlertidig lov om bedriftsråd som
gjorde dette til en frivillig sak, og loven og innstilling
ene fikk dermed liten praktisk betydning. Det er imidler
tid verdt å merke seg at tariffrevisjonen våren 1920 ble
innledet med krav om at arbeiderne skulle ha andel i ledel
sen og at de gamle tariffbestemmelsene om arbeidsgivernes
enerett til å rflede og fordele** arbeidet, skulle strykes.
Det siste ble også faktisk oppnådd, selv om heller ikke
det fikk særlig store konsekvenser.
De to første tiårene av dette århundret virker alt i alt
som en periode der arbeiderklassen kjempet aktivt for bedre
arbeidsmiljø - og vant fram. Det ble oppnådd viktige re
former, framfor alt 8-timers dagen, men også bedre lovbeskyttelse og lokale forbedringstiltak.
Her spilte utbyggingen av fabrikktilsynet en ikke ubetyde
lig rolle. Antallet stillinger økte fra 2 i 1892 til 19 i
1920.36 Dette var en viktig betingelse for at fortolkningen
og håndhevelsen av Fabriktilsynsloven kunne endre seg ve
sentlig - til tross for at lovteksten endret seg lite. Ut
byggingen av fabrikkinspeksjonen gjorde det mulig å øke
tallet på inspeksjoner, og det ble også gitt strengere på
bud om vernetiltak og hygiene. Lovanvendelsen ble altså
skjerpet, og dessuten kom det nye forskrifter og resolu
sjoner som underbygde en endret fortolkning av loven.37 I
tillegg var LO (AFL) innstilt på å fremme sine interesser
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så langt mulig på legalistisk vis.
I 1910 utgis for ek
sempel "Fabriktilsynsloven med forklarende bemerkninger1*
der det blant annet heter at: **Det ligger... mest i ar
beidernes interesse at paase loven overholdt. Forutsætningen herfor er imidlertid, at arbeiderne har et indgaaende kjendskap til loven og dens praktiske anvendelse og
lærer at kjende de organer, som er anordnet til dens utøvelse**. Dette er imidlertid også en erkjennelse av at
realiseringen av lovbestemmelsene ikke skjer automatisk,
men forutsetter at arbeiderne er faglig aktive.
I det foreliggende materialet er denne aktiviteten best
synlig på nasjonalt nivå. Vi vet lite om lokale stridig
heter omkring formingen av arbeidsplassene. Dette gjør
det vanskelig å si noe spesifikt om de respektive effektene
av paternalisme, arbeiderkamp og statsinngrep, selv om vi
kan se at alle disse tre faktorene gjorde seg gjeldende.
ØKONOMISK KRISE - DEFENSIV POLITIKK

Inngangen til 1920-årene innebar en vending i konjunktur
ene. Fra å være en oppgangsperiode i en lang bølge i den
økonomiske utviklingen, gikk Norge - sammen med verdens
økonomien - inn i en periode med en depressiv grunntone
som varte fram til den annen verdenskrig. Riktignok skjer
det en ganske betydelig vekst i produksjonen i Norge i
disse årene sett under ett,38 men industrien hadde jevnlig
avsetningsproblemer, og vi fikk etter hvert en stigende
arbeidsløshet. Det materielle grunnlaget for å forbedre
arbeidsforholdene var med andre ord ikke det beste.
Den økonomiske krisa som inntråde høsten 1920, førte til
en vending i de politiske konjunkturene. Mens arbeider
klassen alene hadde vært på offensiven i årene før, tok
borgerskapet nå initiativet ved å si opp tariffavtaler og
forlange lønnsnedslag. Dette ble besvart med den offen
sive storstreiken i 1921 - en konflikt som på sitt hardeste
omfattet 120 000 arbeidere. Utfallet av konflikten ble at
lønnsnedslag måtte aksepteres, og ledelsen i fagbevegelsen
oppsummerte resultatet som et nederlag. Dette førte igjen
til et skifte i den faglige taktikken som ble lagt om i en
defensiv .retning.39
Den borgerlige offensiven ble også ført over i Stortinget,
der Høyrerepresentanter ville ha omfattende endringer i
fabrikktilsynsloven. De fremmet blant annet forslag om
opphevelse av 8-timers dagen, og om ubegrenset adgang for
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regjeringen til å gi dispensasjoner fra lovens bestemmel
ser. Forslaget ble imidlertid ikke vedtatt, og loven ble
stående uendret fram til 1936.1+0
Selv om nedgangsperioden i første omgang ikke førte til
noen endring i lovteksten>
fikk den en klar innflytelse
på håndhevingen av loven. Det må ses i sammenheng med den
sparepolitikken som ble ført av Stortinget i disse årene,
og som også rammet fabrikktilsynet. Fra 1920 til 1935 ble
antallet stillinger redusert fra 19 til 15. Reisebevilg
ningene til fabrikkinspektørene ble sterkt skåret ned, og
dermed også mulighetene for inspeksjoner. Fra 1922 til
1931 økte tallet på tilsynspliktige bedrifter fra 9 500
til 14 000, mens tallet på inspeksjoner sank fra 4 705
til 3 608. Dermed ble inspeksjonshyppigheten i gjennom
snitt redusert med nesten 50 prosent. Betingelsene for å
håndheve loven ble altså betydelig dårligere, og mye tyder
på at håndhevelsen ble lempeligere når bedriftseierne
kunne påberope seg dårlige tider og konkursfare når de
fikk pålegg om utbedringer.41
Ut fra allmenne, teoretiske resonnementer må vi gå ut fra
at det skjedde viktige endringer i arbeidsprosessene i
perioden 1920-40, både hva angår teknologi og organiser
ingen av arbeidet.
Særlig er det rimelig å anta at den
første nedgangstida ble preget av forsøk på rasjonalisering
som tok sikte på å redusere råvareforbruket og øke ar
beidsintensiteten.
Som en generell karakteristikk av ut
viklingen i Norge i 1920-årene, synes dette å stemme bra.42^
Krisa førte imidlertid etter hvert til en omfattende ny
etablering av småindustri og til innføring av ny teknologi.
1930-årene representerer inngangen til en ny industriell
vekstfase i Norge.42^ Virkningene av denne vekstfasen må
igjen antas å være nokså differensierte, selv om arbeidsmiljøhensyn neppe veide særlig tungt ved nyetableringer.
Det må ses i sammenheng med at det særlig var tallet på
småbedrifter som økte, og små virksomheter har sjelden
gitt grobunn for faglig-politisk mobilisering eller sosial
politiske framskritt.
Et dominerende arbeidsmiljøproblem i den første fasen av
industrialiseringen var den såkalte bedriftshygienen som
dreide seg om renslighet, rengjøring, garderobeforhold,
spiserom etc. Fram til 1920 skjedde det en vesentlig hev
ning av den gjennomsnittlige levestandarden i arbeider
klassen i Norge, både ved at reallønna steg og ved reduk
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sjon av arbeidstida (8-timers dagen). Det er rimelig å se
dette som et godt grunnlag for en endring i livsstil som
legger økt vekt på slike ting som renslighet, også på ar
beidsplassene. Et slikt ideologisk-kulturelt skifte kan
antas å ha endobbelt betydning.
For det første vil det
bety en annen "hygienisk praksis" hos arbeiderne enn tid
ligere, både hva angår egen innsats og de krav som ble
stilt til bedriftsledelsen. For det andre innebærer det
en generell endring i oppfatningene av hva som er "rimelig"
å ha på en arbeidsplass av rengjøring, garderobeforhold,
spisemuligheter o.l. som gjør det lettere å oppnå forbedringstiltak - selv i krisetider. I hvert fall blir bedriftshygieniske problemer mye mindre omtalt i fabrikkinspektørenes rapporter gjennom mellomkrigstida.43
Ny teknologi medførte også enkelte forbedringer i arbeids
miljøet.
Ibruktaking av små elektromotorer i trevarein
dustrien førte for eksempel til at transmisjonssystemene
forsvant, noe som førte til en kraftig reduksjon i støyen
og formodentlig også i ulykkesfaren.4 a Ny teknologi førte
imidlertid også med seg intensivering av arbeidet og økt
arbeidsdeling. Dette skjer blant annet i trevareindustrien
og konfeksjonsindustrien.43k Intensivering av arbeidet
synes i det hele tatt å være typisk for hele kriseperioden.
Samtidig ble det i dette tidsrommet utviklet og spredt
kunnskap om betydningen av forbedrede arbeidsforhold for
økning i produktiviteten.
Slik innsikt finnes både hos
Taylor og i den såkalte human factor-psykologien.44 Bull
hevder da også at det i 1920- og 1930-årene skjedde en for
bedring i arbeidsforholdene på områder som belysning og
sitteplasser.45 Småbedrifter vil imidlertid i liten ut
strekning bruke denne typen kunnskap, så det er ikke tro
lig at den fikk noen avgjørende betydning i Norge før
senere.
En indikasjon på den samlede utviklingen av arbeidsmiljøet
finner vi i ulykkeshyppigheten. Rikstrygdeverket oppgir
at antall "godkjente" arbeidsulykker pr. 1 000 årsverk,
økte fra 49,5 i 1920 til 74,3 i 1936. Det er imidlertid
usikkert hvor mye av denne forholdsvis store økningen som
skyldes bedre registrering og større oppmerksomhet omkring
slike ulykker, men andelen er trolig betydelig.
Tallet
på dødsulykker viser nemlig en svak relativ tilbakegang i
samme periode. Ulykkesstatistikken gir imidlertid ikke
noe godt grunnlag for å påstå at arbeidsmiljøet generelt
sett ble bedre!
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Vi vet også at det i 1929-1930var enkelte lokale streiker
i den kjemisk industrien som blant annet var rettet mot
helsefarlige arbeidsforhold.47 I et forsøk på å oppsum
mere arbeidskonflikter i Norge, peker imidlertid Per Mauseth på at rene lønnsspørsmål har vært det viktigste konflikt-temaet. Andre hyppig forekommende saker var arbeids
tid, arbeidsreglement, beskyttelse av tillitsvalgte,
gjeninntakelse av oppsagte arbeidere og fjerning av ar
beidsledere. 48 Arbeidstidskonflikter var nok mest vanlig
før 1920, og alt i alt synes det ikke som om arbeidsmiljøsaker spilte noen framtredende rolle i de åpne konfliktene
i 1920-1940.
Dersom vi kort skal sammenfatte utviklingen i kampen om ar
beidsforholdene i 1920- og 30-åra, synes det rimelig å
bruke en betegnelse som konsolidering.
De seire i retning
av bedre arbeidsmiljø og rettigheter i tilknytning til
dette som arbeiderklassen vant i perioden 1890-1920, ble
i hovedsak tatt vare på. På enkelte områder som bedriftshygiene o.l., ble de også videreført. Dette til tross for
at mellomkrigstidas arbeidskonflikter i alt overveiende
grad dreide seg om arbeidsbetingelsene (lønn etc.), og
ikke arbeidsforholdene.
Denne konsolideringen skjer også ideologisk. For eksempel
drev Fabriktilsynet en viss opplysningsvirksomhet på arbeidsmiljøområdet, det samme gjorde Norsk Forening for
Sosialt Arbeid.
I ei bok utgitt av sjefsinspektøren for
fabrikktilsynet i 1923 gjøres det et forsøk på å beskrive
hva arbeidsmiljøspørsmål dreide seg om.
Boka - som har
den karakteristiske tittelen "Arbeidshygiene og beskyttelsesteknikk" - bruker for øvrig betegnelsen arbeidsmiljø om
faktorer som omgir arbeidet og nevner luft (renhet, tempe
ratur o.l.), lys, lyd, arbeidsrom og renhold, og sanitære
forhold (drikkevann, ap iserom, bad o.l.). Teksten omtaler
i tillegg faren ved giftige stoffer, farer ved tekniske
hjelpemidler, betydningen av orden og sikkerhet, arbeid og
tretthet med understrekning av betydningen av hvile og re
kreasjon og viktigheten av boligforhold o.l. Sjefsinspek
tøren understreker dessuten at arbeidsmiljøet må være et
samarbeidsfelt.
"Arbeidsgivere, arbeidere og samfundet
gjennom sitt tilsyn bør arbeide sammen for å opnå gode
resultater på det hygieniske og beskyttelsestekniske om
råde, så at. tapene under kampen for tilværelsen kan bli
så små som mulig".49
Vi finner også noe senere at yrkessykdommer gjøres til
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grunnlag for systematiske medisinske undersøkelser. Dette
er ikke uten praktisk betydning. Når antallet av silikose
som ble meldt til fabrikktilsynet, steg fra 2 i 1933 til
122 i 1936, viser det først og fremst at legene er blitt
I 1937 førte
langt mer oppmerksomme på denne sykdommen.
dette til at det ble innført røntgenkontroll for gruvear
beidere. 5 0
Et annet eksempel er en undersøkelse av helsetilstanden
blant arbeiderne ved Vigeland Brug - en aluminiumsfabrikk
ved Vennesla utenfor Kristiansand - der legen Karl Evang
fant en klar sammenheng mellom arbeidsforholdene (støv,
avgasser o.l.) og forekomsten av astma, akutt kryolittforgiftning og fluorose. Evang ble utsendt av Arbeidstil
synet etter forundersøkelser av en annen lege - forunder
søkelser som også bidro til å skape en kraftig bevegelse
blant arbeiderne i kommunen. Resultatet var at bedriften
fikk pålegg om å bedre på forholdene.
Betydningen av dette skal likevel ikke overdrives.
Sosia
listiske Lægers Forening som en skulle tro ville vært en
viktig drivkraft bak en økende interesse for arbeidsmedi
sin, ser ikke ut til å ha beskjeftiget seg særlig mye med
slike spørsmål.
Seksualopplysning var viktigere.51a
Til syvende og sist ble kampen om arbeidsforholdene også
ført videre gjennom endringer av lovverket. Alt i 1916
ble det forberedt en omfattende revisjon av fabrikktilsynsloven ved oppnevningen av en egen komite. Denne komiteen
avga imidlertid ikke noen innstilling før i 1922, og som
tidligere nevnt var den politiske situasjonen på det tids
punktet lite gunstig for en radikal revisjon av arbeidervernlovgivningen. Først i 1930 ble det laget en proposi
sjon med grunnlag i denne innstillingen, men noen ny lov
ble ikke vedtatt før DNA overtok regjerningsmakten i
1935.52 Disse forsinkelsene gjenspeiler umiddelbart den
relativt labile parlamentariske situasjonen i Norge i denne
perioden.
Samtidig viser de at arbeiderbevegelsen ikke
var sterk nok eller tilstrekkelig interessert i saken til
å få presset igjennom en slik reform.
Arbeidetvernloven som kom til å avløse fabrikkt11synsloven,
ble vedtatt i 1936. Noen radikal omlegging kan vi vanske
lig tale om, men loven medførte en del viktige reformer.
For det første ble gyldighetsområdet kraftig utvidet, fra
170 000 lønnsarbeidere til omlag 500 000. Dette innebar
for eksempel 8-timers arbeidsdag for nye store grupper som
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sykepleiere og gårdsarbeidere. For det andre ble det lov
festet 9 dagers ferie, og kvinner fikk rett til en kort
barselspermisjon. Dessuten ble det innført et visst opp
sigelsesvern - et nytt område for statlig regulering.
For
øvrig kan det være et poeng å merke seg at et nytt forslag
om særvern for kvinner, ikke ble vedtatt - igjen som følge
av press fra kvinnebevegelsen.53
Dersom vi legger an et mer langlinjet perspektiv på arbeidsmiljølovgivningen, er det utvidelsen av gyldighets
området som er det viktigste trekket ved Arbeidervernloven
av 1936. Dette innebar at arbeiderverntankegangen kom til
å omfatte også andre lønnsarbeidere enn de som var syssel
satt i industrien.
Tilsynet med loven endret seg for ek
sempel lite - det viktigste var trolig et navneskifte til
Arbeidstilsynet. Noen vesentlig økning i antall stillinger
ble det ikke før etter 1945. Vi kan heller ikke si at lov
endringen markerer noen vesentlig grad av nytenkning om
kring arheidsmiljøspørsmål.
Det er fremdeles tale om å
beskytte arbeiderne mot fysiske helsefarer, framfor alt
ulykker.
Selv om DNA-regjeringen hadde fremmet et forslag til arbeidervernlov som på noen punkter var mer omfattende og
strengere enn det som ble vedtatt, gir den sosialdemokra
tiske ledelsen stort sett uttrykk for å være fornøyd med
reformen. Det er for eksempel ingen kritiske bemerkninger
å finne i den kommenterte utgaven av Arbeidervernloven som
AOF gir ut i 1937. Tvert om sies det i innledningen at
"Loven er viktig for alle arbeidende mennesker. Les den,
studer den, gjør den kjent blantdt arbeidskamerater og
først og sist nytt toven! Derved vinnes erfaringer som er
nyttige å kunne legge frem ved en revisjon av loven".54
Også i en studiebok fra samme tidsrom finner vi hovedsake
lig positive kommentarer. Framstillingen av arbeidsmiljøspørsmålene kan heller ikke sies å ligge særlig langt foran
tankegangen i Arbeidervernloven.
Boka konsentrerer seg om
fire tradisjonelle hovedområder: dårlige hygieniske for
hold, ulykker, yrkessykdommer og forhold angående arbeids
tid og arbeidsintensitet.
Ett nytt punkt*finner vi like
vel.
Studieboka legger også vekt på tvivsel i arbeidet.55
Dermed introduseres en psykologisk dimensjon i arbeidsmiljøtenkningen, noe som også er naturlig, sett på bakgrunn
av den framvoksende arbeidspsykologiske forskningen.56
Dette har imidlertid ikke noen vesentlig praktiske konse
kvenser i Norge, foreløpig.
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Mellomkrigstiden er slik sett ikke bare en konsolideringsperiode. Arbeidervernloven vitner dessuten om at den so
sialdemokratiske arbeiderbevegelsen til en viss grad ville
bruke regjeringsmakten i kampen om arbeidsforholdene. Flere
fagforbund, særlig Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund,
Norsk Jern- og metallarbeiderforbund og Norsk Støperiarbeiderforbund, hadde forholdsvis stor faglig aktivitet når
det gjelder arbeidervern - i hvert fall på forbundsnivå.568
For ,fkommunalsosialister,, må det være av særlig interesse
å analysere betydninger av "arbeiderflertall" i kommune
styrene. Kommunene kunne nemlig ha innflytelse på kampen
om arbeidsforholdene gjennom de kommunale fabrikktilsynene
som i prinsippet skulle drive inspeksjon og påse at fabrikktilsynsloven ble overholdt. En undersøkelse av den
lokale arbeiderbevegelsen i Vennesla tyder på at det lo
kale tilsynet der ble brukt, blant annet til å hindre om
fattende bruk av overtid.57 Dette demonstrerer muligheten
for å kople faglig-politisk og kommunalpolitisk kamp.
I
hvilken utstrekning disse mulighetene ble brukt, er imidlettid et åpent spørsmål.
FRA VEKSTKOMPROMISS TIL MILJØVERN OG "VILLE STREIKER"

Den tyske okkupasjonen av Norge fra 1940-45 skapte nokså
spesielle vilkår for kampen om arbeidsforholdene og håndhevinga av den nye arbeidervernloven. Vi vil ikke gå inn
på dette her.
I stedet vil vi nøye oss med å peke på at
krigen førte til sterk nedsliting og delvis ødeleggelse av
norsk produksjonsutstyr. Dette var’utgangspunktet for
gjenreisningspolitikken i de første etterkrigsårene, men
det gir samtidig en indikasjon på en forverring av ar
beidsmiljøet.
Dersom vi snakker i store bokstaver, kan vi si at perioden
fra 1945 til omkring 1970 politisk-økonomisk er dominert
av to vekselvirkende forhold. For det første har vi en
lang økonomisk oppgangsperiode med en forholdsvis sterk og
stabil økonomisk vekst. Dette gir spillerom for#en rekke
sosiale reformer som i sin helhet danner grunnlaget for
etableringen av den såkalte velferdsstaten. Den økonomiske
veksten utgjør også grunnlaget for et klassekompromiss mel
lom arbeiderklassen og borgerskapet. Dette klassekompromisset som politisk sett administreres av DNA, er det andre
hovedkjennetegnet ved denne perioden.58
Klassekompromisset framtrer mest synlig på den parlamenta
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riske arena og i forholdet mellom NAF og LO - altså på
det nasjonale plan. Vi må imidlertid også anta at dette
kompromisset i en eller annen form nedfeller seg lokalt
på arbeidsplassene, og at det har konsekvenser for ar
beidsmiljøet og kampen om arbeidsforholdene. Dette må
undersøkes nærmere.
Etter århundreskiftet startet borgerskapet med en utvikling
av mer systematiske strategier for omdanning av arbeids
prosessene Arbeiderklassens seire i kampen om arbeids
dagens lengde gjorde det nødvendig å finne fram til "in
tensive" former for effektivisering av produksjonen - ut
over "rene" teknologiske nyvinninger. Utviklingen av slike
strategier var særlig knyttet til virksomheten til F.W. Taylor
og hans "scientific management".
I streng betydning fikk
Taylors egne metoder liten utbredelse, men i revidert ut
gave kom de etter hvert til å spille en viktig rolle gjen
nom arbeids- og tidsstudier, administrasjonsprinsipper,
lønnssystemer o.l. Med en viss rett kan vi snakke om en
langsiktig tendens til "taylorisering" av arbeidsproses
sene ved at bedriftsledelsen i stadig større grad overtar
kunnskapen om og kontrollen med utøvelsen av arbeidet på
bekostning av arbeiderne.59
En "revisjonistisk" form for taylorisme ble utgangspunkt
for klassekompromisser i USA omkring 19206a, og i Stor
britannia i 30-årene.61 Disse kompromissene besto nettopp
i en aksept av ulike rasjonaliseringsmetoder fra fagbeveg
elsens side, mot å få "sin andel" av den økte produksjonen.
I Norge synes det ikke som om de tayloristiske rasjonaliseringsmetodene hadde noe stort gjennomslag i mellomkrigs
tiden.62 Riktignok utgir Alfred Madsen alt i 1917 en pam
flett om "Taylor-systemet" der han blant annet kommer med
følgende prognose: "Det er slet ikke saa usandsynlig at i
de fremtidige industrielle konflikter vil kampen om kontrol
paa arbeidspladsen arte sig nærmest som kampe om kontrol
over arbeidstempo og bli like haarde som kampene om ar
beidstidens længde hittil har været",63 men her var nok
Madsen noen ti-år for tidlig ute. Mot slutten av 30-årene
gjøres det avtaler ved enkelte bedrifter om bruk av arbeidsog tidsstudier64, men den sosialdemokratiske ledelsen av
arbeiderbevegelsen gir fremdeles uttrykk for sterk ambiva
lens. Riktignok er rasjonalisering, teknisk sett, progressivt, men skal dette gi positive resultater må det også skje
en "rasjonalisering av samfunnssystemet" som blant annet
kan hindre økt arbeidsløshet.65
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Med DNA i regjeringsposisjon etter 1945 ble denne ambiva
lensen fjernet, og det synes rimelig å hevde at det teknisk-økonomiske innholdet i klassekompromisset nettopp var
en form for taylorisering av arbeidsprosessene. Til gjen
gjeld for en viss statlig styring med ffgjenreisingen,f og
utbygging av et produksjonsapparat som på sikt kunne gi
grunnlag for en levestandardøkning i arbeiderklassen,
inngikk LO en avtale med NAF om bruk av arbeidsstudier.66
Avtalen følges opp med en omfattende skolering av arbeidsstudietillitsmenn i LO, og dessuten opprettes de såkalte
produksjonsutvalgene som skulle bidra til det lokale sam
arbeid om rasjonaliseringen av produksjonen.
Tiltaket med produksjonsutvalg ble ingen stor suksess der
som en bygger vurderingen på aktiviteten i disse utvalgene.
Den var liten, og utvalgene synes i det hele tatt å ha hatt
beskjeden innvirkning på rasjonaliseringsarbeidet i bedrif
tene.67 På den annen side kan produksjonsutvalgene likevel
ha fungert som en slags ideologisk sikkerhetsventil og le
gitimering ved å være et lokalt symbol på klassekompromis
set.
I beskrivelsen av oppgavene til disse utvalgene fin
ner vi dessuten typisk tayloristiske tema.
Samarbeidet om rasjonaliseringen skjedde imidlertid ikke
helt uten premisser av arbeidsmiljømessig art. Nødvendig
heten av å forebygge arbeidsulykker og yrkessykdommer og
å bedre de hygieniske forholdene på bedriftene inngikk i
dette arbeidet.
Blant annet ble dette nevnt som aktuelle
oppgaver for produksjonsutvalgene.68 Mye tyder også på
at det var på området bedriftshygiene at produksjonsut
valgene faktisk fikk utrettet noe,69 og at disse forhold
ene blir vesentlig bedre gjennom gjenreisningen.
Samtidig
er det grunn til å merke seg at studiemateriale om arbeids
studier ikke drøfter mulige miljømessige skadevirkninger
av for eksempel et forhøyet arbeidstempo.
I hovedsak synes
lønnskampen å dominere det faglige arbeidet.
Dette betyr ikke at klassekompromisset ble akseptert uten
videre.. En intervju-undersøkelse blant industriarbeidere
i Oslo i 1950 avdekket betydelig skepsis til produktivitetskampanjen.69a I samme undersøkelse fant en også at
arbeidsmiljøfaktorer ble tillagt vesentlig større vekt enn
lønnsnivået ved arbeidernes vurdering av tilfredshet og
utilfredshet "med bedriften og arbeidet i sin alminnelig
het". 6
Slik sett var det god grobunn for arbeidermotstand.
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Produktivitetsstrevet forble imidlertid det dominerende.
Bjørgum viser for eksempel i forbundshistorien til NKIF
hvordan produksjonsspørsmål og produktivitetsarbeid for
trenger arbeidsmiljøvirksomheten, blant annet på kursfronten.70 Økonomisk vekst var viktigere enn alt annet,
og vi kan trygt gå ut fra at en økning av arbeidsintensi
teten er et gjennomgående kjennetegn ved omdanningen av
arbeidsprosessene etter 1945.
For øvrig er det, som vi har vært inne på tidligere, svært
vanskelig å beskrive arbeidsvilkårenes historiske utvikling
i allmenne termer. Hva slags kriterier skal vi bruke på
forbedring og forverring, og hvor kan vi eventuelt finne
opplysninger om slike forhold? Problemstillingen kan selv
sagt avvises som uinteressant eller meningsløs, men vi ser
det tross alt som viktig å etablere i det minste noen kva
litative forestillinger om utviklingstrekkene. Dette fordi
vi må anta at endringer kan ha betydning for senere mobili
sering omkring arbeidsforhold. Dessuten er det en fordel
å vite noe om arbeidsmiljøets utvikling når vi vurderer
den politikken som ble ført på dette området.
Også for etterkrigstiden kan vi bruke antall yrkesskader
pt. sysselsatt som en indikator på denne utviklingen. Vi
finner da en økning på i underkant av 20 prosent fra 1950
til 1970.7oa Igjen kan endringer i registreringsmåten ha
stor betydning, men denne indikatoren tyder i hvert fall
ikke på at de ulykkesframbringende sidene ved arbeidsmil
jøet ble vesentlig bedre i løpet av disse 20 årene.
En annen tilnærming er den teknologihistoriske som åpner
for en mer differensiert analyse. På bakgrunn av den ut
bredte bruken av arbeidsstudier, den tiltakende mekaniser
ing som finner sted i løpet av hele perioden og innføringen
av stadig nye kjemiske stoffer i produksjonen, virker det
rimelig å anta at problemer av typen arbeidstempo, ensidige
belastninger, monotoni og kjemiske påvirkninger er økende.
På den andre siden kan vi kanskje anta at de bedriftshygieniske forholdene forbedres - kanskje også visse sider ved
ulykkesvernet og støyforholdene.
Disse svært grove antydningene kan undersøkes nærmere ved
å se på hvordan Arbeidstilsynets pålegg til bedriftene for
deler seg på ulike typer av saker. Tabell 1 viser en slik
oversikt for periodene 1948-52, 1958-62 og 1968-72, og re
duksjonen i påleggsgruppe 4 kan kanskje sies å bekrefte
hypotesen om bedre bedriftshygiene. Hovedinntrykket av
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tabellen er imidlertid forvirrende, og det er vanskelig å
lese noen sikre utviklingstrekk ut av disse tallene. Det
mest slående ved påleggsgruppene er kanskje at problemom
råder som kjemiske stoffer og arbeidstempo ikke inngår.
Tabell 1

Periode

Arbeidstilsynets ipålegg for periodene 1948-523
1958-62 og 1968-72 fordelt på påleggsgrupper
(bare de største gruppene er tatt med)71
1948-52 1958-62 1968-72

Påleggsgruppe:
1. Bygninger, spiserom, garderobe15,4%
rom og klosetter
Åpninger, rekkverk, stiger,
3,3%
trapper osv.
Ventilasjon, helsetiltak, rens
lighet, belysning, oppvarming
31,9%
osv.
Anmeldelser, arbeidsreglement,
skiftplan, oppslag, lister,
19,7%
attester
Heiser, transportbaner av
enhver art, transmisjon,
9,4%
remmer, tannhjul osv.
Arbeidsmaskiner for bearbeid
11,2%
ing av trevirke

11,7%

16,6%

5,1%

14,2%

20,7%

20,8%

13,0%

10,3%

14,6%

14,2%

26,1%

4,7%

Selv om det er sannsynlig at arbeidsmiljøet på en del om
råder ble dårligere i etterkrigstida, er det vanskelig å
peke på trekk ved omdanningen av arbeidsprosessen som i
seg selv skulle gi opphav til politisk mobilisering. Når
vi tar produktivitetsstrevet i betraktning, er det derfor
lite overraskende at kampen om arbeidsforholdene setter få
synlige spor etter seg på den politiske arena i ti-året
etter 1945. Det er også i tråd med forventningene at arbeidsmiljøspørsmål koples til innsatsen for å øke produk
sjonen, slik det gjøres i mandatet til Arbeidervernkomir
teen av 1948 som skulle vurdere Arbeidervernloven.
Her
heter det blant annet at "Det er både i samfunnets og i
den enkeltes interesse at arbeidseffektiviteten blir økt*
og at en mest mulig unngår tap av arbeidstid på grunn av
ulykker og sykdom i arbeidet11..72
Komitdens arbeid var imidlertid ikke uten betydning. De
viktigste resultatene finner vi på området arbeidstid.
Blant annet ,foppdagesM skiftarbeid som arbeidsmiljøproblem,
og det gis aksept for at skiftarbeidere skal ha kortere

arbeidstid enn andre - et krav som var blitt reist av en
kelte fagforbund. En slik bestemmelse inntas i loven i
1949.
Først i 1956 skjer det imidlertid en egentlig revisjon av
arbeidervernloven. Da innføres ordningen med egne tillits
valgte for arbeiderne i vernesaker (verneombud), et sam
arbeidsorgan for ledelse bg ansatte i slike spørsmål (verneutvalg), bedre oppsigelsesvern, adgang til å kreve under
søkelse av stoffer og materialer, og adgang til å påby
legekontroll.73 Viktigst av disse endringene er trolig
innføringen av lokale verneinstitusjoner i den enkelte virk
somheten - verneombud og verneutvalg. Dette representerer
kimen til en forståelse av begrensningene ved en ytre stat
lig kontroll, selv om tiltaket i denne omgang ikke fikk så
store virkninger.
Innføringen av adgang til å påby under
søkelse av stoffer og materialer er på sin side en ganske
sterk indikasjon på tiltakende kjemiske helsefarer.
I 1954 ble det oppnevnt en komité som skulle utrede spørs
målet om en generell reduksjon i arbeidstida, etter at LO
i 1953 hadde reist krav om innføring av 40 timers uke.
Etter Stortingsbehandling ble resultatet 46\ time pr. uke
fra 1. mars 1959 og 45 timer fra 1. mars 1960. Ved tariff
avtale mellom LO og NAF ble imidlertid 45 timers uke inn
ført fra 1. mars 1959.73a Forhandlingsveien var igjen
raskest - jfr. situasjonen i 1919.
I 1968 ble arbeidstids
bestemmelsene i Arbeidervernloven på nytt endret, idet det
ble innført 42ji times uke. På mange måter synes arbeids
tidsreduksjoner å være det viktigste innholdet i de lov
endringer som ble gjennomført på arbeidsmiljøområdet i
perioden 1945-70, noe som vel for øvrig må sies å være i
tråd med logikken i klassekompromisset: Velferd er lik
høyere lønn og mer fritid.
Med unntak for arbeidstidas lengde skjer det altså få
vesentlige endringer i arbeidsmiljølovgivningen mellom
1945 og 1970. Hva så med håndhevelsen? Vi så tidligere
hvordan fabrikktilsynsloven fungerte forskjellig i for
skjellige perioder, avhengig av konjunkturene og tilsyns
virksomheten. Etterkrigstida var, som nevnt, en høykonjunkturperiode. Hadde det betydning for tilsynet?
Ser vi på antall stillinger, så øker det fra 32 i 1945 til
78 i 1970.74 Veksten er sterkest fra 1965 til 197Q, noe
som må ses i sammenheng med at det i 1968 ble. vedtatt en
del endringer i arbeidervernlovens bestemmelser om Arbeids
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tilsynet for å styrke tilsynets virksomhet. Antall in
speksjoner og antall pålegg - to forhold som henger nøye
sammen - viser imidlertid en litt annen utvikling. De
stiger fra 1945 til 1958-59, for så å synke igjen fram til
1970. Tallet på politianmeldelser som i femårsperioden
1947-51 var 163, synker også jevnt og er nede på 24 i fem
årsperioden 1967-71.75
Disse tallene kan selvsagt tolkes som et uttrykk for at
arbeidsmiljøet forbedres i etterkrigstida. For faktorer
som bedriftshygiene og enkelt ulykkesvern er dette sann
synligvis en riktig konklusjon, og det virker som om det
er disse sidene ved arbeidsmiljøet som Arbeidstilsynet la
størst vekt på.
Som vi har forsøkt å vise tidligere, er
det mer tvilsomt om vi kan si at det skjer en generell
forbedring. Når tallet på inspeksjoner synker - til tross
for stillingsveksten - skyldes det nok mer at Arbeidstil
synet legger om sin virksomhet fra å være et kontrollorgan
til å bli en rådgivende og informerende instans. Utvik
lingen tyder i hvert fall ikke på noen generell og entydig
skjerping av håndhevelsen av Arbeidervernloven.
Dersom vi skal oppsummere aktivitetene på den parlamentarisk-politiske arenaen, må vi si at kampen for bedre ar
beidsforhold ble tillagt liten vekt av DNA og LO. Heller
ikke NKP synes å ha engasjert seg særlig i slike saker.
Arbeiderbevegelsen var for opptatt av lønnsøkning, reduk
sjoner i arbeidstidas lengde, utbygging av velferdsstatlige
institusjoner og sikring av det de oppfattet som grunnlaget
for disse målene - den økonomiske veksten - til å tenke ar
beidsmiljø. Dette betyr imidlertid ikke at denne kampen
ble like mye neglisjert lokalt i bedriftene.
På bakgrunn av industrisosiologiske og teknologihistoriske
studier er det rimelig å hevde at den lokale kampen om ar
beidsforholdene i hovedsak må beskrives som defensiv. Stort
sett er det tale om motstand mot kapitalens omstrukturering
av arbeidsprosessene og intensiverte utbytting, mer enn
krav om forbedringer.
Etterkrigstida - fram mot 1970 - er
da også preget av relativt få arbeidskonflikter, og disse
er i hovedsak rettet mot lønnsspørsmål. Den ,fpassiven mot
standen forvaltes for øvrig heller ikke av fagforeningene,
men snarere av det uformelle arbeiderfellesskapet på den en
kelte arbeidsplassen. Dette fellesskapet kunne være mer
eller mindre sterkt, og det var bygd opp omkring tiltak som
ytelsesbegrensning, markering av avstand til ledelsen og
motstand mot forandringer.76
Ikke minst det siste ble opp-
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fattet som et problem av bedriftsledere, noe som gjenspei
ler seg i arbeidsforskningen i denne perioden. Det er
neppe noen tilfeldighet at det første egentlige arbeidsforskningsprosjektet i Norge nettopp handlet om motstand
mot forandring.77
Arbeidermotstanden realiseres ikke bare kollektivt. Det
finnes også individuelle motstandsformer som fravær,
skifte av jobb, lavt arbeidstempo og likegyldighet overfor
arbeidsoppgavene.
I løpet av 60-åra virker det som den
individuelle motstanden blir mer vanlig - i hvert fall
øker fraværet og hyppigheten av jobbskifte, noe som av
enkelte blir betegnet som symptomene på taylorismens
kvise.7* Denne "krisen" har uten tvil sammenheng med det
stramme arbeidsmarkedet som utviklet seg under høykonjunk
turen. Dessuten mister ideologien i tilknytning til "den
kalde krigen" etter hvert sitt grep både om arbeiderklas
sen og andre grupper. Taylorismens krise kan imidlertid
også ses på som et uttrykk for en forverring av arbeids
forholdene gjennom tempoøkning og utarming av arbeidsinn
holdet.
Slik sett er det neppe noen tilfeldighet at vi i
løpet av 60-åra får et oppsving i tallet på forsøk på "nye
organisasjonsformer" der en gjennom ulike kombinasjoner av
integrasjonstiltak og omlegginger i arbeidsprosessen for
søker å overvinne både individuelle og kollektive mot
standsformer i bedriftene.
I Norge begynner typisk nok de
såkalte Samarbeidsforsøkene mellom LO og NAF i 1962, og
utprøvingen av organisasjonsformen "delvis selvstyrte
grupper" fant i hovedsak sted i bedrifter med arbeidsmarkedsproblemer.79
Særlig i siste halvdel av 60-åra skjer det en tiltakende
radikalisering av visse befolkningsgrupper i USA og VestEuropa.
I første omgang tar denne radikaliseringen form
av studentopprør, men den brer seg etter hvert både i
mellomlaga og blant industriarbeidere.
Blant studenter og
mellomlag gir dette seg utslag i dannelsen av en miljøbe
vegelse som var sterkt opptatt av spørsmål som matmangel,
befolkningsvekst, forurensning og overbeskatning av for
skjellige naturressurser.
Denne bevegelsen bidrar etter
hvert til at et ord som miljøvern får en framtredende
plass i den politiske debatten, og at det blir en økende
oppmerksomhet knyttet til skadevirkningene av kjemiske
stoffer, støv, støy o.l. Radikaliseringen av industriar
beiderne førte blant annet til en bølge av såkalte ville
streiker. Disse streikene dreide seg ofte om lønnsspørs
mål, men også frustrasjon over arbeidsforhold og rasiona-
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liseringsforsøk hadde en ganske framtredende plass.
I
Norden var ikke minst streiken blant gruvearbeiderne i
Kiruna i 1969-70 med på å rette søkelyset mot dårlig ar
beidsmiljø.80 Arbeidsmiljø spilte også en rolle i strei
kene på Norgas, i Oslo sporveier og i Sauda.
Ved utgangen av 1960-åra finner vi altså en rekke økono
miske, politiske og ideologiske faktorer som kunne dispo
nere for en arbeidsmiljøreform. Kravet om en slik reform
kunne antas å springe ut av radikaliseringen av arbeider
klassen, i kombinasjon med miljødebatten og den generelle
hevinga av levestandarden utenom arbeidsplassene.
Samtidig
må vi si at tanken om en arbeidsmiljøreform også kunne
ligge i forlengelsen av eksperimentene med nye organisa
sjonsformer og industrielt demokrati** som borgerskapet var
engasjert i. Tida var uten tvil moden for en forandring.
OPPSTARTINGEN AV EN ARBEIDSMILJØREFORM - ARBEIDSMILJØLOVEN
AV 1977

Fagbevegelsens offisielle holdning til miljøspørsmålene
endrer seg nokså brått omkring 1969-70. På LO-kongressen
i 1969 blir det vedtatt et pålegg til LO-ledelsen om å
gjøre bruk av all faglig og politisk innflytelse "for å
rette opp igjen den utvanning av Arbeidervernloven som har
funnet sted i den siste tid".80a Det blir også oppnevnt
en komite som skulle vurdere krav om endringer i loven.
I handlingsprogrammet som vedtas, er det imidlertid lite
å finne om arbeidsmiljø.
Året etter reiser flere forbunds
landsmøter krav om et bedre "indre miljøvern" og bedre be
driftshelsetjeneste.
I LO-bladet "Fri Fagbevegelse** dukker
det plutselig opp stoff om arbeidsmiljø, det samme skjer
for eksempel i "Jern- og metallarbeideren**. Ved tariffforhandlingene både i 1972 og 1974 reises krav om styrking
av den lokale vernetjenesten, og i 1972 oppfordrer LO-administrasjonen de enkelte forbund til å opprette miljøut
valg i alle fagforeninger og bedriftsklubber. Det utar
beides også et kursopplegg - **L0-debatt om arbeidsmiljøet1*.
På LO-kongressen i 1973 blir kravet om bedre arbeidsmiljø
tatt inn i LOs handlingsprogram.
Det er uklart hva som egentlig utløser denne prosessen.
Mye tyder imidlertid på at det er topp-planet i fagbeveg
elsen som reorienterer seg med utgangspunkt i signalene
fra "de ville streikene" og miljøverndebatten. 8 Qt> Trolig
har en også hentet ideer og inspirasjon fra den tilsvar
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ende debatten i Sverige der en også hadde gjort flere
større undersøkelser som viste at arbeidsmiljøproblemer
var langt mer utbredt enn hva statistikken over yrkessyk
dommer og arbeidsulykker skulle tyde på.
I 1971 gjorde
NJMF en undersøkelse i metallindustrien som viste at det
lokale vernearbeidet var svært mangelfullt,81 og året etter
fikk LO utført en spørreskjemaundersøkelse blant et utvalg
av sine medlemmer. Den viste at den gjennomsnittlige L0organiserte opplevde minst ett arbeidsmiljøproblem i job
ben sin.8la Disse resultatene ble vist stor oppmerksomhet
i "Fri Fagbevegelse" og ble også brukt i agitasjonen for
reformtiltak.
DNA tok også opp signalene. På landsmøtet i 1973 uttalte
Reiulf Steen at noe av det første en ny arbeiderregjering
vil gjøre til høsten, er foreta en omfattende nyvurdering
av arbeidervernloven.
Siktepunktet er å videreutvikle den
til en fullstendig arbeidsmiljølov.8la Kravet om bedre
arbeidsmiljø ble tatt med i valgprogrammet for perioden
1974-77.
Samme året laget også LO og DNA et felles hand
lingsprogram "for et bedre arbeidsmiljø".
Når DNA tok opp arbeidsmiljøspørsmålene slik de gjorde,
kan det ikke ses uavhengig av den situasjonen partiet sto
i etter folkeavstemningen om EEC i 1972. Denne avstem
ningen hadde nærmest splittet partiet, og store velger
grupper - så vel blant industriarbeidere som fiskere og
småbrukere - hadde mistet noe av tilliten til sosialdemo
kratiet. Derfor trengte DNA politiske saker som kunne
gjenreise den politiske oppslutningen, og det er rimelig
å se arbeidsmilj øspørsmålene som en slik sak..82
Stortingsvalget i 1973 ga et betydelig mandat-tap til DNA.
Sosialistisk Valgforbund fikk imidlertid 16 mandater ved
valget - et markert utslag av den politiske radikaliseringsprosessen - og dermed ble det likevel mulig for DNA å
danne regjering. Arbeidet med en revisjon av Arbeidervern
loven startet samme høst, og dessuten ble det gitt økte
bevilgninger til Arbeidstilsynet og til arbeidsmiljøforskning. Et lovutkast ble sendt på høring ved årsskiftet
1974-75, men først i 1977 ble lov om arbeidervern og ar
beidsmiljø m.v. vedtatt.83 Med en viss rett kan vi si at
den arbeidsmiljøreformen som fikk sitt legale uttrykk gjen
nom Arbeidsmiljøloven, begynte omkring 1972. Da startet
en sterk vekst i Arbeidstilsynet, og tallet på stillinger
ble mer enn fordoblet fra 1972 til 1976. Det skjer også
en meget betydelig økning både i antall inspeksjoner og
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i antall pålegg - omlag en tredobling - etter at disse
tallene hadde vært synkende helt fra slutten av 1950årene.84 Det er nærliggende å tolke dette som en skjerp
ing av håndhevelsen av Arbeidervernloven - altså en skjerp
ing uten lovendring.85 I samme periode skjer det også en
etablering av en arbeidsmiljøforskning hvis resultater bi
drar til fortsatt å begrunne behovet for en sterkere stat
lig regulering av dette området.88
Det er også rimelig å hevde at det i løpet av denne peri
oden etablerer seg et arbeidsmiljøbegrep som skiller seg
vesentlig fra den tidligere arbeiderverntenkningen.
For
det første overskrides den relativt snevre opptattheten
av ulykker og hygiene, slik at belastninger som følge av
kjemiske påvirkninger, arbeidstempo, dekvalifisering og
andre sosialpsykologiske faktorer får en framtredende plass.
For det andre stilles krav om utviklingsmuligheter og sti
mulans i arbeidet - lønn og sikkerhet er ikke lenger nok.
I denne etableringsprosessen spiller forskning uten tvil
en viktig rolle.
Det politiske grunnlaget for arbeidet med å lage én ny
arbeidsmiljølov var preget av radikaliseringen i den norske
befolkningen, noe som blant annet ga seg utslag i SVs stor
tingsmandater. Dette, i kombinasjon med erfaringene fra
den lange høykonjunkturperioden, la forholdene til rette
for en relativt radikal reform. Det første forslaget til
lovtekst må også sies å være preget av dette i den forstand
at det beveget seg på grensen for en mulig sosialpolitisk
lovgivning under kapitalismen.
Årsaken til det ligger i at forslaget prøvde å knesette et
prinsipp om en nomvendtn bevisbyrde.
I §72, 3. ledd, het
det: uFor overtredelse som har eller kunne ha medført al
vorlig fare for liv eller helse, kan arbeidsgiver eller den
som i arbeidsgivers sted leder bedriften, straffes etter
denne paragraf, selv om overtredelsen ikke kan tilregnes
ham som forsettlig eller uaktsom, med mindre han kan bevise
at han har oppfylt sine plikter etter loven*'.87 Med andre
ord innebar forslaget at kapitalen ville få et objektivt
ansvar for arbeidsmiljøet - arbeidskraftkjøperne måtte selv
kunne bevise sin "uskyld".
Forslaget vakte selvsagt en storm av protester fra borger
skapet. Det ble hevdet at formuleringen representerte et
klart brudd med vanlig (borgerlig) rettspraksis og retts
følelse.88 Selv Norske Kommuners Sentralforbund, som blant
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annet ivaretar arbeidskraftkjøperinteressene til samtlige
fylker og kommuner i Norge (unntatt Oslo), der DNA på det
aktuelle tidspunktet hadde flertall i de politiske orga
nene, uttalte om den "omvendte bevisbyrde11 at "vi er redd
for at de reelle konsekvensene nærmest blir rettsløshet
for landets arbeidsgivere"89
Denne proteststormen må selvsagt ses i sammenheng med at
prinsippet om "den omvendte bevisbyrde" strider mot logik
ken og virkemåten i den kapitalistiske produksjonsmåten.
En innføring av dette prinsippet ville ha betydd at en
vurdering av teknologiens virkninger på arbeidsmiljøet og
på produktenes bruksegenskaper ville blitt en nødvendig
forutsetning for styringen av produksjonen. At dette van
skelig lar seg realisere under kapitalismen, skulle være
innlysende. Her må det være profitten som til syvende og
sist avgjør.
Særlig fordi den teknologiske utviklingen
er det viktigste redskapet for enkelt-kapitalenes bestreb
elser mot kostnadsreduksjon og inntjening av ekstrapro
fitter, vil ikke kapitalismen kunne tåle noen slik bevis
byrde.
Når lovforslaget ble fremmet for Stortinget, var prinsippet
om "den omvendte bevisbyrde" trukket tilbake. Med bakgrunn
i den politiske striden forslaget hadde vakt, ville eller
turte ikke DNA opprettholde den opprinnelige formuleringen.
Dette tilbaketoget må også ses på bakgrunn av endringen i
den politisk-økonomiske konjunkturene etter 1973. Den så
kalte oljekrisa innvarslet krise på verdensmarkedet. Den
politiske radikaliseringsprossen hadde snudd, noe som viste
seg tydeligst ved en sterkt redusert oppslutning om SV.
Ved kommunevalget i 1975 var stemmetallet til partiet nær
mere halvert.
Situasjonen lå altså ikke lenger så godt til
rette for en radikal reform. Det lyktes da heller ikke å
skape en skikkelig bevegelse bak kravet om at prinsippet
om den omvendte bevisbyrden skulle opprettholdes, selv om
en del fagforeninger vedtok å støtte det. Mangelen på en
slik bevegelse sier også noe om de problemer som ville opp
stått ved forsøket på å realisere denne reformen. Når fag
bevegelsen ikke var sterk nok til å tvinge den igjennom,
ville den heller ikke vært sterk nok til å motstå kapita
lens uvegerlige forsøk på å unndra seg sin bevisbyrde.
Resultatet av de ulike
lov innebar likevel en
til tidligere, noe som
om arbeidsforholdene.
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diskusjonene om en ny arbeidsmiljø
del betydelige endringer i forhold
fikk viktige konsekvenser for kampen
For det første innebærer loven et

gjennombrudd for et slags helhetssyn på arbeidsmiljøproblemer i den forstand at det legges vekt på at ulike prob
lemtyper kan innvirke på hverandre og gi opphav til samspillseffekter. For det andre er det en rekke nye problem
typer som trekkes inn under lovgivningen. Mest framtred
ende er kanskje det som kalles psykososiale spørsmål, og
som dreier seg om psykiske og sosiale belastninger som
følge av ensformig og repetivt arbeid etc. Dessuten øker
opptattheten av belastninger som gjennom lang tid kan gi
opphav til sykdom og skade, slik som kjemiske stoffer (toksikologi) og støy. For det tredje innebar Arbeidsmiljø
loven en endring i strategien for hvordan et godt arbeids
miljø skulle oppnås. Mens Arbeidervernloven la opp til
forbedringer gjennom statlig kontroll (eller truselen om
slik), ble det i Arbeidsmiljøloven innført bestemmelser
som skulle skape en større lokal aktivitet i den enkelte
bedriften som grunnlag for forbedringer.
I denne sammen
heng legges det vekt på ansattes ,fmedbestemmelse" og be
tydningen av Mlekmannsskjønnet,,.
Den konkrete utformingen av loven er preget av den sosial
demokratiske tekningen slik den utviklet seg i etterkrigs
tida. Dette viser seg ikke minst ved at loven langt på vei
formes som en målsetting for utviklingen av en langsiktig
arbeidsmiljøreform, mer enn en umiddelbart virkende regu
lering.
På politikerspråket kalles det en rammelov, noe
som innebærer at konkretiseringen av innholdet i de fleste
paragrafer overlates til regjeringen og det aktuelle for
valtningsorganet - her Arbeidstilsynet - gjennom utarbeid
else av resolusjoner og forskrifter. Det er nærliggende å
se rammelovsformen som et forsøk på å tilpasse lovgivningsmåten bedre til kapitalismens ujevne utvikling enn hva som
var tilfelle tidligere, selv om både fabrikktilsynsloven
og arbeidervernlovene syntes å la seg fortolke nokså flek
sibelt i tråd med de varierende politisk-økonomiske konjunk
turene (jfr. tidligere drøfting i artikkelen).
Det er slik sett liten tvil om at Arbeidsmiljøloven var ment
som et instrument for en nokså langsiktig reformprosess, og
ikke så mye som et redskap for umiddelbare forbedringstiltak. Dette ble også sagt ved presentasjoner av loven: "ar
beidsmiljøloven (lar seg) ikke sette ut i livet på kort
sikt. Det er tale om en langsiktig prosess som ventelig
vil sette sitt preg på samfunnsutviklingen i flere lO-år".90
Loven ble også sterkt preget av den samarbeidstekning som
DNA utviklet i forbindelse med inngåelsen av klassekompro-
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misset ved inngangen til etterkrigstida. "Et hovedprinsipp
i den nye loven er at det gode arbeidsmiljø skal skapes av
partene i arbeidslivet.
Man regner ikke med at det offent
lige kan eller skal styre verneinnsatsen i den enkelte be
drift (...) Av dette følger at det blir særlig viktig å
finne fram til et samarbeidssystem innenfor bedriftene
slik at den ene parten på sett og vis kontrollerer den
annen. Dette samarbeidssystem betegner man vernetjenes
ten". 51
Den tidligere Arbeidervernloven inneholdt en bestemmelse
om verneutvalg der "partene" kunne drøfte vernesaker.
I
1966 inngikk videre NAF og LO en avtale om opprettelse av
såkalte samarbeidsutvalg eller bedriftsutvalg som skulle
være !,et rådgivende og opplysende organ11 med blant annet
"forslag og tiltak som tar sikte på å øke de ansattes
sikkerhet og helse" som arbeidsområde.92 Arbeidsmiljøloven
derimot påbød opprettelsen av arbeidsmiljøutvalg. Disse
utvalgene skulle ha lik partrepresentasjon og ble gitt en
viss beslutningsmyndighet.
I tillegg fikk "arbeidsgiver"
informasjonsplikt i "saker som angår arbeidsmiljøet". I
tillegg skulle de ansatte ha egne tillitsvalgte i verneog miljøsaker - verneombud. Disse fantes også i arbeider
vernloven, men ble nå gitt noe større myndighet, blant
annet rett til å stoppe helsefarlig arbeid.
Systemet med verneombud og arbeidsmiljøutvalg ble kritisert
av enkelte faglige tillitsvalgte under diskusjonen om den
nye loven. Denne kritikken tok utgangspunkt i de erfar
inger en hadde om lokalt verne- og miljøarbeid, og som
viste at de beste resultatene i arbeidsmiljøspørsmål ble
oppnådd gjennom forhandlinger mellom fagforening/forbund
og arbeidskraftkjøperne. Ordningen med verneombud og ar
beidsmiljøutvalg innebar at arbeidsmiljøspørsmålene ble
tatt ut av det ordinære forhandlingsapparatet og overlatt
til et nytt apparat som en ikke kunne være sikker på ville
fungere. Denne kritikken kunne dessuten støtte seg på
forskning som viste at verne- og miljøarbeidet ble drevet
best på bedrifter med sterke fagforeninger eller bedrifts
klubber.53 Det ble også hevdet at Arbeidsmiljøloven ville
føre til en markert endring i behandlingsmåten for arbeidsmiljøsaker.
I stedet for at de ble gjort til gjenstand for
forhandlinger, ville de bli bearbeidet gjennom fortolknin
ger - diskusjoner om hva lov og forskrifter "egentlig"
•
9' 4
sier.
Uavhengig av denne kritikken er det likevel viktig å peke
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på at Arbeidsmiljøloven på en helt annen måte enn tidli
gere lovgivning, retter søkelys på den lokale kampen om
arbeidsforholdene.
På mange måter er det rimelig å se be
stemmelsene om organiseringen av vernetjenesten som et
forsøk på å regulere denne kampen på en helt annen måte
enn tidligere.
Samtidig skjer det også en viss opprust
ning av tiltak på nasjonalt nivå. Når vi skal vurdere
effekten av den reformen som Arbeidsmiljøloven represen
terer, må vi følge opp begge deler.
FRA PARAGRAF TIL PRAKSIS

Betingelsene og målene for arbeidsmiljøreformen, slik de
ble formulert i Arbeidsmiljøloven, var et høykonjunkturprodukt. Da krisetendensene i norsk økonomi ble åpenbare
sommeren og høsten 1977 - omtrent samtidig med at loven
trådte i kraft - ble også ambisjonsnivået på arbeidsmiljøfeltet umiddelbart redusert.
I tillegget til Langtidsprog
rammet for perioden 1978-81 som DNA-regjeringen utarbeidet
høsten 1977, heter det blant annet at: "Arbeidsmiljølovens
bestemmelser om miljøinvesteringer og arbeidstid vil, som
det framgår i kap. 4, føre til betydelige merkostnader både
for industrien og den offentlige sektor. Det vil derfor
bli nødvendig med en justering av gjennomføringstempoet
for miljøinvesteringene og en endring i visse arbeidstids
bestemmelser*1.95 Resultatet av dette ser vi blant annet
av at mens Langtidsprogrammet anslo investeringsbehovet på
arbeidsmiljøområdet i industri og bergverk til 2 550 milli
oner kroner i perioden 1977-80, ligger de realiserte * in
vesteringene på omlag 1 250 millioner kroner - altså på
under halvdelen (alle tall i 1977-priser).95
Disse tallene viser samtidig at det faktisk skjedde en
ganske betydelig innsats i disse årene. Tabell 2 som viser
omfanget av frigjorte skattefrie fonds til arbeidsmiljøinvesteringer, tyder også på en viss framdrift i reformen.
Trenden i disse tallene er trolig en brukbar indikator på
trenden i de samlede investeringene, men det må korrigeres
for inflasjonen i perioden.
Tabell 2

år:

Skattefrie fonds.
o 9 7
pr. ar

Frigitt beløp i 1 000 kroner

1977

1978

1979

29 686

62 243

131 847

1980
196 580
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Den utbygginga av Arbeidstilsynet som startet i 1972, fort
satte også etter 1977. Tabell 4 viser utviklingen i stil
lingstallet.
Som vi ser, var veksten særlig stor i 1977
og 1978. Tabellen viser også antall inspeksjoner som også
vokser sterkt i perioden, selv om det synes å kulminere
i 1980. Tallet på pålegg er imidlertid synkende fra og
med 1977, noe som bar sammenheng med at innholdet i inspeksjonsvirksomheten endres fra kontroll/tilsyn over mot råd
givning. 98
Tabell 3

o

ar:

Antall stillinger og antall inspeksjoner i Ar
beidstilsynet 1976 til 25Sia8a
1976

Antall
315!
stillinger
Antall inspek
20 363
sjoner

1977

1978

1979

1980

1981

398

464

484

506!

527

21 292 26 103 32 301 38 565 36 774

Kilde: Årsmeldinger for Arbeidstilsynet 1976-81
Som vi har sett tidligere, er bevilgningene til fabrikktilsyn/arbeidstilsyn en av mekanismene i håndhevelsen av
arbeidsmiljølovgivningen hvor de økonomiske konjunkturene
kan sette seg igjennom. Det er også rimelig å se utflatingen i stillingsveksten i Arbeidstilsynet etter 1978 som
et resultat av den tiltakende økonomiske krisa og de til
hørende forsøk på å begrense eller skjære ned på offent
lige utgifter.
I sin vurdering av oppfølgningen av ar
beidsmiljøloven peker da også Kommunal- og arbeidsdepartementet på at: MTil tross for økningen i ressurser som
fulgte med omorganiseringen (av Arbeidstilsynet, KHS) har
det vist seg vanskelig å følge opp intensjonene både når
det gjelder utbygging av regelverket og gjennomføringen av
landsomfattende bransjetiltak".99
Nå er det ikke bare omfanget av Arbeidstilsynets virksomhet
som er av interesse. Minst like viktig er det å se på
hvordan tilsynet fungerer.
Hvilke muligheter har et stat
lig forvaltningsorgan i praksis til å gripe inn og regulere
arbeidsforholdene i de enkelte bedriftene, og i Hva slags
arbeidsformer velger det å fremme forbedringstiltak?
Litt forenklet kan vi si at Arbeidstilsynet har tre hoved
typer av påvirkningsmuligheter for å skape et bedre ar
beidsmiljø:
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1) generell ideologisk påvirkning gjennom utarbeidelse
av forskrifter, regelverk og informasjonsmateriale
om arbeidsmiljøspørsmål
2) rådgivning og informasjon til enkelt-personer, fore
tak og organisasjoner,
3) kontroll av forholdene på arbeidsplassene ved utsted
else av påbud om tiltak.
Den generelle ideologiske påvirkningen er en arbeidsform
som gir usikre resultater. Det har sammenheng med at for
skrifter og regelverk ikke automatisk blir fulgt - tvert
om blir de gjort til gjenstand for strategier både fra
arbeidskraftkjøperne og fagbevegelsen. På det allmenne
planet har Arbeidstilsynet også små muligheter for å kon
trollere fortolkningen av forskrifter og regelverk. For
holdene ligger bedre til rette for det gjennom individuell
rådgivning og informasjon, og det har også vist seg at
nettopp fortolkning av forskrifter og normer er det vik
tigste temaet i slik rettledning } 0 Q
Nå er det grunn til å framheve at kontroll og påbud er den
eneste formen for regulering av arbeidsforholdene der det
er mulig å være sikker på å oppnå et bestemt utfall. Under
søkelser har imidlertid vist at de ansatte i Arbeidstil
synet foretrekker rettledning og informasjon framfor kon
troll og påbud, og at den førstnevnte arbeidsformen etter
hvert også har blitt den mest framtredende i Arbeidstil
synets virksomhet.101 Dette kan også sies å være i tråd
med den strategien som Arbeidsmiljøloven bygger på, og som
forutsetter at forbedringstiltak skal utformes og settes
i verk lokalt på bedriftene gjennom "samarbeid" og for
handlinger.102 At Arbeidstilsynet satser på rådgivnings
virksomhet, synes også å være i tråd med arbeidskraftkjøpernes ønsker. Tillitsvalgte og ansatte ønsker derimot en
større grad av kontroll og påbud.103
At rådgivning foretrekkes framfor kontroll og påbud som
statlig reguleringsform må dessuten sies å være i god over
ensstemmelse med rådende borgerlig ideologi. Det er også
i tråd med den rettspraksis som gjelder på arbeidsmiljøområdet, og som innebærer liten strafferettslig risiko ved
overtredelse av arbeidsmiljøloven.104 Slike overtredelser
behandles typisk som "hvitsnippforbrytelser", noe som også
gjør det vanskelig for inspektørene i Arbeidstilsynet å
bruke de straffebestemmelsene som faktisk finnes i loven.
De kan ikke gjøre regning med oppbakking verken fra over
ordnede instanser i etaten eller fra rettsapparatet. Heri-

gjennom viser statsmakten noe av sin klassekarakter som
begrenser forvaltningsorganenes reguleringsmuligheter.
Det bør i denne sammenheng understrekes at Arbeidstilsynet
her ikke bare støter mot den markedsøkonomisk begrunnede
selvstendighet som enkelt-kapitalene krever for sin egen
del. Vi har også sett en rekke eksempler på at etater og
institusjoner som eies og drives av stat, fylke eller kom
mune, er svært lite villige til å følge opp pålegg fra
tilsynet. Faktisk har det vært framstøt for a undra hele
den offentlige sektor fra arbeidsmiljølovens bestemmelser,
men disse er foreløpig blitt awist.
Når Arbeidstilsynet satser på rådgivning framfor kontroll,
har det innlysende konsekvenser for kampen om arbeidsfor
holdene. Rådgivning - i kombinasjon med utforming av for
skrifter, normer og regelverk - innebærer produksjon av
ideologiske rammer for denne kampen, og, potensielt, en
viss mekling i konflikter om hvordan forskriftene m.v. skal
fortolkes. Lønnsarbeiderne og fagbevegelsen kan imidlertid
ikke regne med at Arbeidstilsynet vil handle på deres Vegne.
Initieringen og gjennomføringen av forbedringstiltak vil
langt på vei avhenge av deres egen evne til å sette igang
og opprettholde lokal faglig-politisk aktivitet.
Betyd
ningen av sterke fagforeninger, bedriftsklubber og arbei^
derkollektiv er ikke blitt noe mindre gjennom innføringen
av arbeidsmiljøloven.
Som vi har vært inne på tidligere, er det en viktig del av
strategien bak arbeidsmiljøloven å skape lokal aktivitet
omkring arbeidsmiljøspørsmål. For å oppnå dette, er det
i loven stilt krav om valg av verneombud, opprettelse av
arbeidsmiljøutvalg og, eventuelt, opprettelse av bedrifts
helsetjeneste og vernetjeneste på bedriftene. Virksomheten
til disse forskjellige organene og "arbeidsgivernes" for
pliktelser i forholdet til dem er også regulert gjennom lov
og forskrifter.105 Vi kan derfor si at den lokale kampen
om arbeidsforholdene er forsøkt brakt inn i institusjo
nelle former utover det som tidligere eksisterte gjennom
avtaleverket.
I tillegg er forholdene lagt til rette for en omfattende
påvirkning av bevisstheten om arbeidsmiljøspørsmål. Denne
påvirkningen er organisert som opplæring. Ifølge tariff
avtale har verneombud og representanter i arbeidsmiljøut
valg krav på 40 timers kurs.
Slik opplæring - som regel
basert på en kurspakke som kalles "Bedre arbeidsmiljø" og
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som er utarbeidet av LO og NAF i fellesskap, på grunnlag
av et tilsvarende svensk kurs - er også gjennomført i et
omfang som formodentlig mangler sidestykke når det gjelder
skolering i en bestemt lov.
I hvilken utstrekning er så bestemmelsene om organiseringen
av det lokale verne- og miljøarbeidet blitt oppfylt, hva
slags aktiviteter er blitt satt i gang, og hvilken virkning
har opplæringstiltakene hatt? Figur 1 gir et slags svar
på det første spørsmålet. Den viser resultatet av to
undersøkelser som har sett på hvorvidt lovens hovedkrav
når det gjelder den lokale organiseringen av verne- og
miljøarbeidet er blitt etterlevd. Den ene undersøkelsen
(LO/NAF-utvalget) omfatter 78 bedrifter som alle har mer
enn 150 ansatte, og som er tilknyttet følgende bransjer:
papir, elektrokjemisk, nærings- og nytelsesmiddel og bygg
og anlegg. Den andre omfatter samtlige bedrifter i Oslo
området som har ansatte som er organisert i Norsk Jernog metallarbeiderforbund. Punktet "organisering*1 betyr
at verneombud er valgt og arbeidsmiljøutvalg er opprettet,
"opplæring" er oppfylt dersom tariffavtalens krav om minst
40 timers kurs for verneombud og ansattes representanter i
arbeidsmiljøutvalg er gjennomført, "kartlegging" forutset
ter en selvstendig gjennomført undersøkelse av minst tre
sider ved arbeidsmiljøet, og punktet "handlingsprogram" er
lt dersom et slikt er utarbeidet av arbeidsmiljøutval-
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Figur 1 tyder på at en forholdsvis stor andel av bedrift
ene har opprettet de organer som loven forutsetter, men
ikke alle er like lovlydige selv på dette enkle punktet.
Når vi kommer til de punktene som sier noe om hvorvidt det
lokale verne- og miljøarbeidet er gitt et innhold, kart
legging og utarbeidelse av handlingsprogram, ser vi at re
formen ikke er kommet så svært langt. Vi må her dessuten
ta hensyn til at tallene, i hvert fall for "LO/NAF-utvalget,f, av forskjellige grunner må antas å ligge godt over
det typiske for norske arbeidsplasser.108 For øvrig kan
det være grunn til å merke seg at en liknende undersøkelse
fra en gruppe arbeidsplasser i den offentlige sektor in^titusjonshelsetjenesten - gir et bilde som er nokså
likt gjennomsnittet for jern- og metallbedriftene i Oslo.109
De resultatene som er gjengitt i figur 1, tyder tross alt
på at den tiltenkte institusjonaliseringen av kampen om
arbeidsforholdene er kommet et stykke på vei. Tallene sier
imidlertid lite om innholdet i og konsekvensene av denne
institusjonaliseringen. Et nærliggende spørsmål er for
eksempel hvorvidt det er gjennomført noen forbedringstiltak. Tabell 4, som er hentet fra "LO/NAF-undersøkelsen'1,
viser at alle bedriftene kan vise til en eller annen form
for tiltak.
I det hele tyder tabellen på at arbeidsmiljøreformen har hatt klare praktiske konsekvenser, selv om
det er vanskelig å si hvor stor andel av tiltakene som
faktisk skyldes arbeidsmiljøloven, og hvor stor del som
ville ha blitt iverksatt uavhengig av denne loven. For
øvrig er innsatsen sterkest på området støyreduksjon, målt
i størrelsen på miljøinvesteringene.110
Tabell 4

Forbedringstiltak på fire miljøområder gjennom
ført etter 1.1.1978. rrLO/NAF-undersøkelsenrf.
Fro sent. 111
N

Ingen Noe En del Mye Ubesvart
.
.
.
.

3
18
5
7

20
26
29
43

52
26
51
38

20
17
10
8

6
13
5
5

101
100
100
100

77
77
77
77

Tiltak i alt........... .

0

7

56

37

-

100

77

Støy...............
Arbeidstidsordninger....
Fysiologiske belastninger..
Tilrettelegging av arbeid ..

Størrelsen på miljøinvesteringene kan for øvrig være en
generell indikator på omfanget av forbedringstiltakene.
I
perioden 1977-80 ble det investert omlag 900 kroner pr. an
satt pr. år i miljøtiltak i industri og bergverk.112 Tallet
er vanskelig å vurdere, men kan ses i lys av at totaltallet
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for perioden lå på under halvdelen av hva regjeringen i
Langtidsprogrammet anså som nødvendig.
Slik sett gir
neppe tabell 4 noe riktig inntrykk av omfanget av miljø
arbeidet, og vi må stille et stort spørsmålstegn ved om
institusjonaliseringen av kampen for arbeidsforholdene har
medført noe annet enn en byråkratisering, eller - kanskje
riktigere - opprettelse av organer med liten eller ingen
virksomhet.
En slik konklusjon må imidlertid modifiseres noe. Når en
studerer de lokale forsøkene på å virkeliggjøre arbeids
miljølovens bestemmelser om verne- og miljøarbeidet, blir
en slått av de store forskjellene mellom ulike arbeids
plasser. Et stort flertall dekkes av konklusjonen over,
men det er også noen som ser ut til å greie å utnytte de
nye institusjonelle betingelsene. En undersøkelse av et
mindre antall helseinstitusjoner viste at disse få kunne
bygge på litt spesielle forutsetninger:
a) mobilisering av de ansatte,
b) relativt sterke fagforeninger som hadde satset på å
bruke mulighetene i Arbeidsmiljøloven og som hadde
dyktige tillitsvalgte,
c) at fagforeningene relativt sett var sterkere enn led
elsen på institusjonen,
d) velvillig innstilt ledelse.
Disse forutsetningene var ikke nødvendigvis oppfylt sam
tidig, og de hadde ikke alle samme betydning. Det lokale
styrkeforholdet framsto i den aktuelle sammenhengen som
den mest utslagsgivende faktoren.113
Til sammenlikning er det rimelig å nevne at tillitsvalgte
ved jern- og metallbedriftene i Oslo nevnte to hovedhindringer for å få gjennomført miljøforbedringer: motvillig
ledelse og mangel på engasjement blant medlemmene.1114 Be
tydningen av den siste faktoren viser seg også i andre un
dersøkelser.
For eksempel klager verneombud over at de ikke
kan være sikre på oppbakking fra arbeidskameratene når de
tar opp vernesaker, noe som fører til at mange er svært
tilbakeholdene med å reise slike saker overhodet.115
Vi nærmer oss her trolig et hovedproblem med rene legalistiske strategier i kampen om arbeidsforholdene. Arbeids
miljøloven ble først og fremst kjempet igjennom på nasjonalt
politisk nivå av DNA og ledelsen i LO - i den utforming
loven til sist fikk. Reformkravet hadde uten tvil sterk
støtte blant norske lønnsarbeidere, men det ble ikke gjen
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nomført noen særlig mobilisering for å sikre at loven fak
tisk ble brukt på arbeidsplassene. Tvert om må vel Ar
beidsmiljøloven sies å gli inn blant de andre sosialpoli
tiske reformene som sosialdemokratiet har kjørt fram i
etterkrigstida, og som alle har forutsatt at statsmakten,
med sosialdemokratiet i regjeringsposisjon, så å si var i
stand til å handle på vegne av arbeiderklassen. Hele
etterkrigstida er på mange måter preget av en faglig-politisk demobilisering av lønnsarbeiderne, til fordel for sen
trale utspill og oppfordring om politisk støtte ved valgene
hvert annet år og ved betaling av fagforeningskontingent
ukentlig eller månedlig.Den lokale faglig-politiske
aktivitet og bevissthet som arbeidsmiljøreformen til syv
ende og sist forutsatte, er en sjelden vare.
Vi kan også vanskelig si at de opplæringstiltak som ble
iverksatt i forbindelse med arbeidsmiljøloven, var egnet
til å hjelpe kursdeltakerne med å løse slike problemer.
Det kursmateriellet som blir anvendt, konsentrerer seg i
all hovedsak om å gi generell kunnskap om ulike arbeidsmiljøproblemer som støy, kroppslige belastninger, kjemiske
helsefarer osv. De problemer og utfordringer som ligger
i organiseringen av det lokale verne- og miljøarbeidet,
berøres egentlig ikke fordi kurset nøyer seg med å refe
rere forskriftene til arbeidsmiljøloven på dette punktet.
Et kurs som "Bedre arbeidsmiljø*1 som tusenvis av fagorga
niserte har gått gjennom, må tvertimot sies å bygge opp
under legalistiske forestillinger om at arbeidsmiljøproblemene kan løses med henvisning til lov og forskrifter og
med støtte fra Arbeidstilsynet.
Som vi har sett tidligere,
har slike forestillinger lite med virkeligheten å gjøre.
De resultatene og synspunktene som er presentert ovenfor,
innebærer en kritikk av arbeidsmiljøreformen som tar ut
gangspunkt i at den ikke fungerer. Dette er en noe annen
form for kritikk enn den som vi refererte tidligere, og
som tok utgangspunkt i en påstand om.at arbeidsmiljøloven
ville føre til en dreining i strategien bak kampen om ar
beidsforholdene - bort fra forhandlinger og over mot for
tolkning, dvs. diskusjoner om hva loven og forskriftene
,fegentlig,f krever. Når den tydeligste svakheten ved lovens
bestemmelser om det lokale verne- og miljøarbeidet er at
de ikke fungerer, er det vanskelig å vurdere kritikken av
funksjonsmåten nærmere. Det som foreligger av undersøkel
ser, sier egentlig lite om det virkelig har skjedd en
dreining fra forhandlinger til fortolkning. Materialet
fra institusjonshelsetjenesten viser riktignok at i den
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utstrekning en finner lokal aktivitet, er denne som oftest
preget av fortolkningsstrategier. Det virker imidlertid
ikke som om dette har skjedd til fortrengning for forhand
linger fordi det som regel er tale om en form for aktivitet
som en ikke har hatt tidligere.117 Her er det grunn til å
understreke at rimelig godt utbygde lokale forhandlingsord
ninger mangler på en rekke norske arbeidsplasser, ikke
minst i offentlig sektor. En dreining fra forhandlinger
til fortolkninger er på mange måter en sannsynlig utvik
ling, men det forutsetter da at slike forhandlingsordninger
fungerte før loven kom. Det var neppe tilfelle på fler
tallet av virksomhetene her i landet.
Den sentrale institusjonen i denne sammenhengen er arbeids
miljøutvalget.
Slik det er tenkt i arbeidsmiljøloven og
forskriftene, er dette utvalget preget av den form for medvirkningskonsepsjon som har vært dominerende i DNA og LO
i hvert fall i etterkritsårene.
Det som sosialdemokratiet
har kjempet for, har vært en form for deltakelse der ar
beiderne skulle få delta i beslutninger pl formelt sett
like fot med bedriftsledelsen. Dette lå bak endringen av
Aksjeloven i 1972 som ga ansatte i privat sektor tett til
representasjon i styre og bedriftsforsamling i bedriftene.
Hovedproblemet med denne formen for deltakelse er at det
ikke skjer noen grunnleggende endring i premissene for beslutningstakningen - de er fremdeles grunnleggende gitt
gjennom konkurransesituasjonen som bedriftene står oppe i.
Arbeidernes deltakelse skjer også i fora der arbeidskraftkjøperne bestemmer dagsordenen^og hvor de i kraft av bedre
informasjonstilgang og større trenine i møtedeltakelse, i
utgangspunktet har store fordeler.11^
Vi skal her ikke gå i dybden i spørsmålet om det såkalte
bedriftsdemokratiet, og de motsetningsfylte virkningene
slike tiltak kan ha.11^ Det er imidlertid grunn til å
framheve at opprettelsen av et forum som arbeidsmiljøut
valget, innebærer en rekke av de samme problemene for ar
beiderne som vi finner ved deltakelse i styrer o.l. Hoved
poenget er at arbeidskraftkjøperne har strukturelle for
deler av denne formen for ,,samarbeidn fordi de forholdsvis
lett kan sette premissene for virksomheten, oppnå kontroll
med informasjonstilgang og dagsorden osv.
I tillegg kommer
det forhold at denne typen fora egner seg bedre for fortolkningsdiskusjoner enn for forhandlinger, blant annet
fordi det er definert som en samarbeidsinstitusjon.
Hva kan vi så oppsummeringsvis si om utviklingen i arbeids
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miljø og i kampen for arbeidsforholdene i forbindelse med
og etter vedtaket av arbeidsmiljøloven? Som vi har for
søkt å vise i dette avsnittet, har det blitt iverksatt en
del forbedringstiltak, selv om det er vanskelig å vurdere
mer eksakt betydningen av disse. Det er også grunn til å
hevde at den diskusjonen som har foregått om arbeidsmiljøspørsmål i perioden, har bidratt til en økende bevissthet
om betydningen av slike problemer og hva slags helsefarer
de kan innebære. Vi har også fått en økende mengde av
forskning på arbeidsmiljøbelastninger, selv om det er
uklart hva denne forskningen betyr for iverksettelse av
praktiske tiltak. Forskningen dokumenterer imidlertid
kl^rt behovet for en fortsatt kamp for bedre arbeidsfor
hold.
Når det gjelder virkningene av arbeidsmiljøloven, er
de motsetningsfylte.
På enkelte områder har det uten tvil
skjedd en del forbedringer fordi loven har ført til en
skjerping av bestemmelser på områder der lovregler og for
skrifter relativt enkelt lar seg handheve. Arbeidstids
bestemmelsene er et eksempel på dette. Den strid det
har vært om en del av disse, viser nokså klart at de har
hatt sin virkning.120 Målsettingen bak loven om at den
skulle skape økende aktivitet på de enkelte arbeidsplas
sene, er imidlertid i liten grad blitt realisert. Dette
betyr ikke at loven har vært helt uten virkning på den
lokale kampen om arbeidsforholdene.
Loven har uten tvil
bidratt til en institusjonalisering av denne kampen på en
del arbeidsplasser.
Samtidig har en del av bestemmelsene
som stiller krav til arbeidsforholdene, blitt brukt til å
kreve forbedringer.
Omfanget av begge disse utviklings
tendensene er beskjedent, men tilstrekkelig til å under
streke det motsetningsfylte ved reformen.
Nå er det ikke riktig å si at arbeidsmiljøloven er det
eneste viktige tiltaket i 70-åra med betydning for kampen
om arbeidsforholdene. Parallelt med diskusjonene om bedre
arbeidsmiljø har vi også hatt en debatt i deler av fagbe
vegelsen om betydningen av den nye informasjonsteknologien
og hvordan en skulle kunne påvirke innføringen av slik
teknologi i norske bedrifter. Et viktig utgangspunkt for
denne debatten var det såkalte Jern- og metallprosjektet
som ble utført i et samarbeid mellom forskere fra Norsk
Regnesentral og Norsk Jern- og metallarbeiderforbund i be
gynnelsen av 1970-åra. Prosjektet vil bli omtalt i en
annen artikkel av dette nummeret av Vardøger. Her vil vi
nøye oss med å peke på at erfaringene med prosjektet bidro
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til at det ble inngått en rekke såkalte data-avtaler mellom
arbeidskraftkjøpere og fagforbund/fagforeninger - avtaler
som hjemler valg av data-tillitsvalgte og rett til forhand
linger og informasjon i forbindelse med anskaffelse av
slike systemer. Disse rettighetene har vært brukt til å
skaffe lokale fagforeninger innflytelse på innføringen av
ny teknologi.1^1
Selv om det kan diskuteres hvor stor denne
denne innflytelsen faktisk har vært, er det klart at data
avtalene har bidratt til å innføre et nytt trekk ved kam
pen om arbeidsforholdene. Dette trekket - som vi også
finner i arbeidsmiljøloven - dreier seg om en forskyvning
bort fra passiv motstand til aktivt å stille krav om endringer. Arbeidsmiljøtenkningen slik den er blitt utformet
i løpet av 1970-åra, innebærer ikke bare forståelse for
økte beskyttelsestiltak. Den innebærer også et visst
gjennombrudd for et krav om at en jobb skal kunne bidra
positivt til levekårene utover det1 som kommer i lønnings
posen. Data-avtalene har også et slikt tilsnitt, selv om
hovedtrekket både ved disse avtalene og ved arbeidsmiljø
loven nok fremdeles er at de skal gi lønnsarbeiderne bedre
muligheter for å beskytte seg mot kapitalens stadige angrep
på levekårene deres.
LÆRDOMMER OG PERSPEKTIVER

Denne artikkelen er ikke ment som noe forsøk på en generell
framstilling av historien om kampen om arbeidsforholdene i
Norge. Den er i stedet konsentrert om et bestemt frontav
snitt i denne kampen, nemlig anvendelsen av lovgivning og
statsmakt for å regulere arbeidsvilkårene.
En slik til
nærming gjør det i utgangspunktet naturlig å legge vekt på
nasjonale utviklingstrekk, men som vi har forsøkt å vise,
lar ikke resultatene av arbeidsmiljølovgivningen seg fast
slå uten at en trekker inn de lokale betingelsene for an
vendelsen.
I det hele tatt er arbeidsmiljølovgivningen et
tema som illustrerer svært godt hvordan utviklingen av ar
beidsprosessene preges av prosesser på mange nivå i sam
funnsformasjonen, både strukturelt og romlig.
Med fokus på nasjonale utviklingstrekk kan arbeidsmiljølovgivningens historie analyseres som en konkretisert reformismekritikk som viser både reformismens styrke og
dens svakhet.
Styrken ligger i de praktiske resultater i
retning av bedre arbeidsforhold som faktisk er oppnådd.
Svakheten viser seg ved at det er langt igjen til et gjen
nomgående godt arbeidsmiljø, og ved at denne lovgivningen
aldri alene kan gi noen garanti for at forholdene konti
nuerlig vil utvikle seg til det bedre.
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Det siste poenget er en av de viktige lærdommene vi kan
trekk av kampen om arbeidsforholdene i de siste 1Q0 årene.
Som vi har forsøkt å vise i denne artikkelen, vil refor
meringen av arbeidsforholdene variere med de politiske og
økonomiske konjunkturene. Økonomisk krise gir seg utslag i
større motstand hos arbeidskraftkjøperne mot forbedringstiltak, samtidig som deres aktivitet for å intensivere ar
beidet øker.
Slike kriser virker også inn på statsmaktens
håndhevelse av lovene gjennom bevilgningene som styrer Ar
beidstilsynets aktivitetsnivå, trolig også gjennom den
vekt som blir lagt på økonomiske argumenter mot de forbedringstiltak som tilsynet i utgangspunktet ville kreve. Po
litiske tilbakeslag for arbeiderbevegelsen - som synes å
ha en viss korrelasjon med inngangen i en økonomisk krise
periode - fører til mindre politisk press for å oppnå bed
ring av arbeidsforholdene, både lokalt og nasjonalt. Mot
satt kan økonomiske oppgangstider gi grunnlag for politisk
mobilisering, utbygging av statlige kontrolltiltak og
større grad av imøtekommelse av krav om forbedringstiltak
i arbeidsmiljøet.
Dette betyr ikke at vi står overfor "sirkelbevegelser11.
Hovedpoenget er at rettsreglene slik de til enhver tid
praktiseres, har en relativ selvstendighet i forhold til
lovteksten som muliggjør en betydelig følsomhet overfor
skiftninger i de politisk-økonomiske konjunkturene. Selv
om reformer ikke uten videre lar seg radere ut, er lovbe
stemmelser sårbare for motangrep. Lovfestede rettigheter
kan ikke betraktes som trygge. Det kan bli nødvendig å
forsvare dem, noe som krever opprettholdelse og videreut
vikling av politisk styrke i arbeiderbevegelsen. Lovgiv
ning legitimerer kampen for bedre arbeidsmiljø, men den
gjør på ingen måte en slik kamp overflødig. Dette blir et
sentralt problem for den sosialdemokratiske reformismen
fordi den kanaliserer denne kampen inn i nasjonale parla
mentariske organer, noe som fører til lokal demobilisering.
Det kan ikke diskuteres at dagens arbeidsvilkår gjenspeiler
betydelige sosiale framskritt siden Fabriktilsynsloven ble
vedtatt for 100 år siden. Heller ikke kan det være tvil
om at arbeidsmiljølovgivningen og kampen om arbeidsforhol
dene på nasjonalt nivå har bidratt til forbedringen. Vi
må dessuten si at arbeidsmiljøreformen i 1970-åra represen
terer stor-framgang i måten en tenker arbeidsmiljø på og
dermed hvilke krav som prinsipielt kan stilles til arbeids
vilkårene. Dette er en viktig ideologisk seier. Rettsreglenes relative selvstendighet i forhold til lovgivningen
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demonstrerer videre muligheten for å videreføre
miljøreformen gjennom kamp om arbeidsforholdene
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det er en
erfaring fra arbeidsmiljølovgivningens historie
reglene på dette området skapes gjennom press.
fortolkning er et dårlig grunnlag for framgang.

arbeidsbåde på
viktig
at retts
Passiv

Problemet i dag er imidlertid at arbeidsmiljøreformen er
truet. Arbeidstilsynet gir færre pålegg, og det vises
større "forståelse” for økonomiske argumenter mot forbedringstiltak - både i Arbeidstilsynet og i arbeiderklas
sen.122 Dessuten har den tiltakende økonomiske krisa på
nytt satt fart i produktivitetsstrevet.
I Langtidsprog
rammet for 1982-85 som er et produkt av den siste DNAregjeringa, finner vi en sterk interesse for slike tiltak.
Mens det forrige Langtidsprogrammet inneholdt erklæringer
om behovet for å få satt igang tiltak som kunne bedre ar
beidsmiljøet, settes arbeidsmiljø i det nye programmet i
sammenheng med behovet for økt effektivitet. 23 Fremdeles
er det et mål å følge opp Arbeidsmiljøloven, men det an
nonseres ikke lenger noen konkrete tiltak. Når vi tar
hensyn til at dette programmet ble skrevet før den store
økningen i arbeidsløshet i Norge begynte, og når vi tar i
betraktning høyresosialdemokratiets program for løsningen
av de økonomiske problemene slik det kom til uttrykk i det
såkalte Lied-utvalgets innstilling,124 kan vi ikke være
trygge for at det ikke kan skje en vending også i DNAs
(og LOs) politikk på arbeidsmiljøområdet. Det er ikke
bare Willoch-regjeringen som er problemet.
Poenget er jo at lederne i arbeiderbevegelsen tidligere
har vist seg å være villig til å gå på akkord med arbeids
miljø og helse for å sikre et vekstkompromiss med borger
I et hefte med tittelen "Rasjonalisering og helsa"
skapet.
utgitt av LO i 1949 heter det blant annet: "Selv om det
moderne arbeidsliv særlig gjennom sin rasjonalisering kan
ha ført til mindre gagnlige virkninger på helsa, kan man
likevel ikke la være å rasjonalisere. Men det gjelder at
rasjonaliseringen drives på den rette måten, og at man
gjennom samarbeid og økt forståelse for rasjonaliseringens
vesen er, på vakt mot eventuelle skadevirkninger så man i
tide kan ta sine forholdsregler. De helsemessige problemer
som likevel måtte komme, på tross av en riktig og hensikts
messig rasjonalisering, må løses etter hvert som de melder
seg - og etter hvert som vår viten på dette viktige felt rasjonalisering og helsa - blir større".125
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Derfor ligger det store utfordringer i en fortsatt kamp
for bedre arbeidsforhold. Både økonomiske og politiske
faktorer vil vanskeliggjøre dette arbeidet. For den lo
kale kampen som fagforeninger og bedriftsklubber må føre,
representerer også Arbeidsmiljøloven selv et viktig prob
lem. Vi tenker her på bestemmelsene om den lokale orga
niseringen av verne- og miljøarbeidet som krever at det
skal opprettes apparater (verneombudsordning og arbeids
miljøutvalg) som det har vist seg å være vanskelig å
bruke.
Sqm vi har sett, har den praktiske virkningen av denne
siden av arbeidsmiljøreformen vært relativt beskjeden.
Det betyr imidlertid ikke at den er uten interesse for
fagforeningenes virksomhet. Idag synes det å utkrystalli
sere seg to hovedstrategier i forholdet til disse bestem
melsene. Den ene av disse innebærer en tilsidesettelse
av det lokale apparatet loven bygger på, til fordel for
det etablerte forhandlingsapparatet.
I stedet for å
reise arbeidsmiljøsaker i arbeidsmiljøutvalg eller gjennom
verneombud, tas de opp gjennom det ordinære tillitsvalgtapparatet. Dermed forsøker en å motvirke tendensene til
byråkratisering og vridning mot fortolkning i behandlingen
av slike saker.
Den andre hovedstrategien bygger på et forsøk på å bruke
det lokale apparatet, eventuelt ved å endre funksjonsmåten
til det. For eksempel har det vist seg å være mulig å om
danne arbeidsmiljøutvalget til en forhandlingsarena, sam
tidig som en kan utnytte i hvert fall noen av de særret
tighetene dette utvalget har,
sammenliknet med det ordi
nære tillitsvalgapparatet. Dette er imidlertid en svært
krevende strategi. 26
Det er uklart hvilke faktorer som vil bidra til valget av
den ene eller den andre av disse strategiene. Styrken til
det etablerte forhandlingsapparatet har åpenbart betydning,
men begge strategiene synes å forutsette forholdsvis sterke
fagforeninger. Uansett valg av strategi er det etter vår
oppfatning viktig å understreke at lokalt verne- og miljø
arbeid faktisk er en sak som en kan bygge* opp fagforeningsstyrken på. Dette gjelder ikke minst på arbeidsplasser
der det i svært liten utstrekning foregår lønnsforhand
linger, slik at et fagapparat trenger andre saker å arbeide
med for å rettferdiggjøre sin eksistens.
Arbeidstilsynets rolle er et annet viktig problem.
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hvilken utstrekning er det for eksempel mulig for fag
foreningene å stole på tilsynet som et slags arbeidsmiljøpoliti? Hvordan vil Arbeidstilsynet påvirke rettsreglene
på arbeidsmiljøområdet? Hvor sterk vil den politiske
styringen av Arbeidstilsynet bli?
For å svare på disse spørsmålene, ville det vært ønskelig
med en grundigere analyse av de strukturelle betingelsene
som Arbeidstilsynet opererer under. Vi har ikke kunnet
gjøre dette i denne artikkelen. Vi har imidlertid vist
hvordan tilsynets virksomhet stadig dreies bort fra kon
trollvirksomhet og over mot informasjon og rådgivning.
I den senere tid har det også vist seg at det politisk
oppnevnte styret for Arbeidstilsynet er relativt lydhøre
for økonomiske argumenter mot en streng håndhevelse av
Arbeidsmiljøloven.127 Dette viser at fagforeningene ikke
kan stole på at tilsynet automatisk vil drive arbeidsmiljøreformen framover, og heller ikke at det vil gjøre
kampen om arbeidsforholdene overflødig. Tvert om vil ni
vået i denne kampen - lokalt og nasjonalt - ha stor betyd
ning for Arbeidstilsynets egen innsats.
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