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1 Innledning
1.1 Risikobildet – og hva må gjøres
Det er færre ulykker med personskader totalt sett i arbeidslivet nå enn for noen tiår siden, 
men vi finner fortsatt grupper av arbeidstakere som er utsatt for høy ulykkesrisiko. Samtidig 
er kravene til sikkerhet mot arbeidsulykker blitt gradvis strengere. Det som var ”sikkert nok” 
for noen år tilbake, blir ikke alltid sett på som ”sikkert nok” lenger. 

Dessverre er det dårlige og usikre data om ulykker og skader i arbeidslivet. Tallene fra ulike 
registre fra Arbeidstilsynet og NAV, politiets registre, registreringer i helsevesenet, døds
årsaksregisteret og levekårsundersøkelser i SSB, og DAISY-registeret for yrkesskade-
forsikring stemmer ikke overens. For å få et bedre bilde av skaderisikoen er ulike registre satt 
sammen1. Grov sett kan man anslå at det årlig skjer:

 •  Mer enn 65 ulykkedødsfall, en viss under rapportering,
 •  Ca. 2 000 alvorlige, dels invalidiserende skader. Her er det trolig stor underrapportering,
 •  Nesten 80 000 arbeidsulykkesskader som får behandling på sykehus eller legevakt,
 •  Ukjent størrelse på antall småulykker som gir førstehjelpsskader med og uten fravær. 

Skaderegistreringen i helsevesenet dekker alle sektorer, og det kan være interessant å vite 
at hvert år dør det det 1 800 personer i ulykker i Norge, og at over halvparten av disse er  
eldr e mennesker som befinner seg i hjemmet. Litt over 200 omkommer i trafikken hvert år. 
Det er imidlertid langt flere som legebehandles for arbeidsulykker enn for trafikkulykker. 

Det planlegges og arbeides med få på plass et nasjonalt skadebilde generelt og for arbeids-
ulykker spesielt. I løpet av 2013 legger Arbeidstilsynet ned sin yrkesskadestatistikk og Statis-
tisk Sentralbyrå (SSB) overtar ansvaret for registreringen. Målet om en felles, digital rappor-
teringsløsning mellom etatene nåes neppe før ca. 2020. Det kan gi et bedre incitament til 
arbeidsgiverne som ut fra Arbeidsmiljøloven plikter å melde fra om skade. I den forbindelse 
er det også viktig at skadedataene brukes til noe mer enn å produsere fine grafer. Både for 
samfunnet og bedriftene må dataene gjøres egnet til prioriteringer i arbeidet for økt sikkerhet. 

Det er mange typer ulykker. Ulykker kan klassifiseres på mange måter: 
 •  Hvor de skjer: arena (f.eks. arbeid – og mer detaljert om hvor på arbeidsplassen, hjem 

trafikk, fritid) 
 •  Hvilken aktivitet (f.eks. kjøre, klatre, sveise, forskale, reparere) 
 •  Hva slags fenomen (f.eks. brann, egenskaper ved farlig verktøy, fallende last, kollisjon) 
 •  Type og omfang av skade og tap (f.eks. dødsfall, personskade, materielle tap, produk-

sjonstap) Strategiene for ulykkesforebygging må tilpasses de ulike typer av ulykker som 
kan opptre: 

 •  Mange ulykker har forholdsvis enkle og tri vielle årsaksforhold, og er uten noe potensial 
for alvorlige skader. Å forebygge slike ulykker bør inngå som en integrert del av det dag-
lige HMSarbeid i bedriften. 

 •  En del av de mindre ulykker kan ha et potensial for alvorlige skader, og må derfor jobbes 
grundigere med og gis spesiell oppmerksomhet.

 •  En del alvorlige ulykker, inklusive dødsulykker har velkjente, enkle og entydige årsaks
forhold. Da er det ingen unnskyldning at ”man ikke visste”. Tiltakene burde vært gjort.

 •  Noen storulykker har ukjente og kompliserte årsaksforhold. Derfor må man arbeide med 
grundige proaktive analyser og forebyggingsstrategier for å forhindre at slike hendelser 
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inntreffer. Slik storulykkesrisiko må gis spesiell prioritet selv om det kan dreie som hend
elser som aldri har forekommet tidligere.   

Figur 1 dekker ikke fiske, sjøfart og offshore. Årsakene til den kraftige nedgangen i døds
ulykker er mange. Den viktigste årsaken er at færre arbeider i farlige yrker, dvs. at færre 
arbeider i primærnæringer og tungindustri, mens flere arbeider i forvaltning, varehandel og 
tjenesteproduksjon. Teknologiutvikling som automatisering av farlige arbeidsprosesser har 
også bidratt til nedgangen i dødstallene. Arbeidsmiljøloven av 1977 og innføring av intern-
kontroll av HMS på 1990tallet har gitt mer kunnskap om og fokus på systematisk, målrettet 
sikkerhetsarbeid. Bedringer innenfor akuttmedisinen har også reddet liv.

Selve statistikken over dødsulykker er usikker, og kan forklare at trenden har flatet ut i de 
senere årene. Arbeidstilsynet fanger nå opp flere arbeidsskadedødsfall som ikke blir meldt 
til Arbeidstilsynet fra arbeidsgiver eller politiet, og spesielt gjelder det arbeidsrelaterte trafikk-
ulykker. Relativt sett finner vi størst ulykkesrisiko i bygg og anlegg, transport, landbruk og 
tungindustri. 

1.2 Hva publikasjonen handler om: S som del av HMS
Denne publikasjonen gir en introduksjon til kunnskap om og forståelse av sikkerhetsarbeid, 
samt metoder og verktøy for å behandle informasjon om ulykker. Den skal inspirere til å bli 
smartere og bli bedre på å drive skadeforebygging og konstruktivt sikkerhetsarbeid generelt2. 

Hensikten er å gi en oversiktlig innføring for å hjelpe praktikere i sikkerhetsarbeid i virksom-
heter med bevisstgjøring og forståelse av muligheter og virkemidler for å bedre sikkerheten. 
Den kan også benyttes som en første innføring om sikkerhetsledelse for HMSstudenter.   

Sikkerhet står for S i HMS, eller HMS + K som enkelte sier om ordsammenstillingen  
H = Helse, M = Miljø, S = Sikkerhet (noen inkluderer også en ekstra S for ”security”) pluss  
K = Kvalitet. Prinsippene for HMSstyring slik de er nedfelt i Forskrift om systematisk 
HMSarbeid (internkontroll), er i stor grad hentet fra kvalitetsområdet, mens røttene i fagfeltet 
som tidligere ble kalt ”arbeidsmiljø og sikkerhet” (Arbeidsmiljøloven), fører videre kravene om 
arbeids takermedvirkning og partssamarbeid i HMSarbeidet. 
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I kombinasjon handler dette om: 
 •  Integrerte ledelsessystemer i virksomheter, inkl. krav til medvirkning fra de ansatte
 •  Omforente prinsipper for analyse, vurdering, implementering, oppfølging, evaluering og 

kontroll, samt krav til nødvendig fenomen eller fagkunnskap om de HMSproblemene som 
skal løses.

Figur 2: Hva er HMS?
 
Figur 2 forteller at det er mange sikkerhets, helse og miljøproblemer i samfunnet som ikke 
er dekket av HMSbegrepet. Eksempelvis faller et stort og viktig område som samfunns
sikkerhet (beskyttelse av kritisk infrastruktur og vitale samfunnsfunksjoner) utenfor. Det 
samme gjelder all transportsikkerhet som ikke er arbeidsrelatert. Her vil vi konsentrere oss 
om ulykker og personskader i arbeidslivet. Vi vil imidlertid også diskutere forholdet mellom 
arbeidsulykker og industrielle storulykker da disse også dekkes av kravene til internkontroll. 
Storulykker vil også ofte bety tap av materielle verdier og miljøproblemer samt omdømmetap.

I et “internkontrollregime” er sikkerhetsledelse en del av HMSledelsen. Kravene til  
HMSledelse i virksomheter skiller seg ikke vesentlig fra generelle ledelsesprinsipper og - 
funk sjoner i en virksomhet, nemlig:
 •  Koblinger til omgivelsene (myndigheter, kunder, osv.)
 •  Sette mål, sørge for tilbakemeldinger og følge opp med korrigerende tiltak
 •  Integrere sikkerhet i generell organisering, produksjonsteknikk og verdiskapning
 •  Sørge for ressurser og kompetanse for sikkerhetsarbeidet
 •  Utvikle bedriftskultur, engasjement og være rollemodell
 •  Skape motivasjon (ros og ris), sørge for medvirkning og deltakelse, dvs. samarbeid  

mellom partene

1.3 Et tilbakeblikk på industriell sikkerhet
For 5060 år siden var rykende fabrikkskorsteiner, fossekraft lagt i rør, byggeplasser med et 
virvar av forskalinger, stillaser og steinfyllinger symboler på framgang og velferd i folks øyne. 
Utgangspunktet var utilfredsstilte grunnleggende behov, sult og feilernæring, dårlige klær og 
trange, usunne boliger. Industrivekst ga mer arbeid, helse og velferd. Så sent som i 1946
52 da Vinstravassdraget ble bygd ut, omkom ca. 10 anleggsarbeidere i ulykker (statistikken 

MM

Figur 2
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SikkerhetHelse
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er usikker). Ledelsen var fornøyd da de ut fra tidligere erfaringer hadde kalkulert med 12 
dødsfall i anleggsperioden. Hendelsene fikk knapt nok oppmerksomhet i avisene. Ulykkene 
ble gjengitt i lokalavisene, men personskadene ble tonet ned. De ble nærmest sett på som 
hendelige uhell og menneskelig svikt. Ingen ble kritisert for dårlige sikkerhetstiltak, og de 
involverte ville ikke kritisere selskapet3.

Vel, man brydde seg om vern av arbeidernes liv og helse også i tidligere tider. Men forut-
setningene var andre. Det gjelder ikke minst teknologi og produksjonsforhold, økonomi og 
samfunnets inngripen og kontroll i kopling til maktforholdet mellom arbeid, kapital og andre 
interessegrupper. I samfunnet har det skjedd en holdningsendring for hva slags risiko og hvor 
høy risiko vi er villige til å godta. De tekniske, økonomiske og medisinske framskritt har åpnet 
øynene våre for at det er mulig å gjøre noe for å redusere risikoen på mange områder. Økt 
innflytelse fra fagbevegelsen, bl.a. demonstrert i arbeidet med Arbeidsmiljøloven, har bidratt 
til økt oppmerksomhet om farlige arbeidsplasser.

De første spor av sikkerhetslovgivning finner vi i Babylons bygningslov under kong Hamurabi 
(17921750 f.K). Paragraf 229 sier: “Hvis en byggherre som har bygget et hus for en annen 
mann og ikke gjort solid arbeid, og hvis huset som han har laget styrter sammen og er skyld 
i at husets eier dør – da skal byggmesteren også drepes». Stort sett ble de spektakulære 
byggverkene i oldtid og middelalder bygget uten et formelt regelverk. Men man hadde en 
systematisk erfaringsoverføring gjennom fagarbeidere organisert i laug. De vandret fra land 
til land på oppdrag. Dermed utviklet det seg felles normer og standarder for sikkert arbeid. 
Gruvedrift i Norge ble delvis bemannet med vandrende “geseller” fra store deler av Europa. 

Den første industrialiseringen var bygget på den sterkeste sin rett, umenneskelige arbeids-
vilkår samt utstrakt barnearbeid. På begynnelsen av 1800tallet kom de første reguleringer 
av barnearbeid i gruver og fabrikker i England. Først ca. 1890 kom mer omfattende arbeider-
vernlovgivning som regulerte sikkerheten til arbeiderne i Norge og andre europeiske land. 
Bakgrunnen var press fra arbeiderforeninger/fagforeninger og myndighetenes frykt for den 
framvoksende revolusjonære arbeiderbevegelse. Dette ble møtt med reguleringer som skulle 
fjerne de farligste forhold og stagge misnøyen. Fyrstikkpikenes demonstrasjoner og Bjørnson 
som talsmann åpnet for “Lov om tilsyn med arbeid i fabrikker” (1892). Lovverket og tilsyns
aktivitetene ble gradvis styrket fram til vi fikk Arbeidsmiljøloven av 1977 og revisjonen i 2006. 

Figur 3: Farlig arbeid. Bilde av rallare.  
Fra “Det gror i en rallars spor»,  
Vinstra Kraftselskap, 1996.
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Med industrialisering og moderne transport oppsto et behov for å kontrollere og regulere 
teknologi. Fra de tradisjonelle forestillinger om at ulykker skyldtes skjebnen (Guds vrede) 
eller hendelige uhell (fatalisme) fikk man mer tiltro til at ulykkesrisiko kunne påvirkes og 
kontrolleres. Pioneren i systematisk sikkerhetstenkning var sprengstoffindustrien som tidlig 
på 1800tallet begynte å spre produksjonen utover i små enheter med tre tykke vegger og 
en lettvegg som ville lede en eksplosjon ut i terrenget mot en bergskråning eller liknende. 
Derved ble konsekvensene av en hendelse redusert ved at man unngikk dominoeffekter. 
Disse prinsippene er like gyldige i dag, dvs. å tenke sikkerhet når du designer et anlegg og 
å analysere barrierer og laster for farlig energi på avveie (jfr. ”energibarrieremodellen” som 
presenteres senere).  Sprengstoffindustrien var forut for sin tid også på et annet punkt. Den 
vektla ledelsesansvaret for sikkerheten. Det kom konkret til uttrykk ved at fabrikkdirektøren 
med familie måtte bo i en herskapsvilla midt inne på fabrikkområdet.     

Den gamle Lov om arbeidervern hadde størst oppmerksomhet på teknisk sikkerhet (verne-
anordninger ol) og fysiske arbeidsmiljøforhold, mens Arbeidsmiljøloven av 1977 også vektla 
kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø. En del storulykkesrisiko ble regulert gjennom brann 
og sprengstofflovgiving med eget tilsyn. Etter hvert fikk bedriftene en rekke lover, reguler
inger og mange tilsynsmyndigheter å forholde seg til. På 1970tallet hadde det også kommet 
til reguleringer og tilsyn på forurensningsområdet (ytre miljø). Alle disse reguleringene var 
ikke samordnet og konsistente. Det ble derfor et stort behov for samordning av regulerings
regimene på HMSområdet. Resultatet var en rammeforskrift som dekker ansvarsområdet 
til flere lover og myndigheter: Forskrift om systematisk HMSarbeid (Internkontrollforskriften 
(IK)).  
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2 Krav til systematisk sikkerhetsarbeid – internkontroll
I internkontrollsammenheng er sikkerhet en integrert del av HMS. Dette krever helhetlige 
forebyggingsstrategier som ser ulike risikofaktorer i sammenheng. Eksempelvis er gode 
ergo nomiske løsninger, et godt fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, trivsel og motivasjon hos de 
ansatte en forutsetning for god sikkerhet. Samtidig kan det oppstå situasjoner der krav til 
arbeidsmiljø, sikkerhet og ytre miljø ikke går like godt sammen. Da er det også behov for 
integrerte styringssystemer som kan gi balanserte avveininger mellom motstridende hensyn.

Internkontrollreformen er del av en internasjonal trend som vi også finner igjen aspekter av 
i bl.a. EUlovgivningen på sikkerhetsområdet. I mange land ser vi at det har utviklet seg et 
ideal for sikkerhetsstyring og reguleringer på HMSområdet som går ut på4:

 •  Problemløsning i stedet for detaljert regelfølging (funksjonskrav i stedet for spesifikke 
krav)

 •  Systemrevisjon i stedet for detaljerte inspeksjoner
 •  Helhetstenkning i stedet for utpeking av enkeltfaktorer og syndebukker
 •  Samsvar mellom ulike parter når det gjelder mål og grunnleggende verdier
 • Forenkling av lover og regler
 • Harmonisering av ulike tilsynsmyndigheter
 •  Både offentlig regulering og markedsdrevne incentiver

Forskrift om systematisk HMS  internkontroll (IK) passer inn i disse idealene. De grunn
leggende prinsipper er ikke særnorske. Spesielt gjelder det overgangen fra spesifikke krav til 
hvordan ting skulle være til målstyring og funksjonskrav der bedriften selv må velge løsning 
basert på egne risikovurderinger, evt. bruke veiledninger og anbefalte bransjestandarder. 
Det som er særnorsk er en rammeforskrift som omfatter hele HMSområdet. I Sverige har 
man en internkontrollforskrift for arbeidsmiljø og sikkerhet (ikke ytre miljø) og i de fleste land 
praktiserer virksomheter internkontroll uten tilhørende tilsyn fra myndighetene. Der er det ofte 
sertifiseringsorganer som foretar det vi i Norge kaller internkontrollrevisjoner eller system-
revisjoner utført av tilsynsmyndigheter. For nedlastning av IKforskrift, lover og forskrifter på 
området, se: www.regelhjelp.no 

Internkontollforskriften (Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127) sier at den som er ansvarlig 
for virksomheten, plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav fastsatt i:

 • arbeidsmiljøloven.
 • forurensningsloven.
 • brann og eksplosjonsvernloven.
 • produktkontrolloven.
 • sivilforsvarsloven.
 • genteknologiloven.
 • strålevernloven.
 • lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr.

Det kreves aktiviteter i form av kartlegging, risiko vurdering og handlingsplaner, samt iverk
setting av rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av krav. Systemet og 
aktiviteten skal systematisk overvåkes og gjennomgås.  IKforskriften krever bred med-
virkning fra arbeidstakerne både ved innføring og utøvelse av IKsystemet.



10

Internkontrollreformen forandret også tilsynsmyndighetenes rolle: Fra å være inspektører 
som kontrollerer at bedriftene i detalj etterlever spesifikke lover og forskrifter, ble de revisorer 
som kontrollerer at bedriftene etterlever kravene til et fungerende IKsystem, dvs. at de evner 
å styre og kontrollere sitt eget HMSarbeid. Slike revisjoner blir i hovedsak utført gjennom 
kritisk gjennomgang av bedriftenes dokumentasjon og intervjuer med ledelsen. Dette følges i 
noen grad opp med stikkprøvekontroll og inspeksjoner for å se om dokumentasjonen  
stemmer med virkeligheten (verifikasjon)5. Stikkord for å beskrive internkontroll av HMS:

 • Målsetninger
 • Ledelsesansvar
 • Medvirkning
 • System for avvikshåndtering (styringssløyfe) 
 • Handlingsplaner
 • Dokumentasjon
 • Systemrevisjoner
 • Fleksibilitet og lokal forankring/tilpassing           

 

  
Styringssløyfen i figuren er kjernen i kravet om internkontroll (IK). Den beste måten å sjekke 
etterlevelsen på er å se på handlingsplanene og hvordan de følges opp i praksis. 

Det er utfordringer og mange fallgruver å arbeidet med å implementere og drifte et IKsystem 
på en god måte. Evalueringsstudier forteller følgende6: 

Suksessfaktorer:
 • ledelsens engasjement
 • de ansattes medvirkning
 • klare mål og handlingsplaner
 •  utgangspunkt i kartlegging av egen situasjon, problemer og måter å håndtere disse på
 • HMS kompetanse og opplæring
 •  ressurser (tid og penger) til arbeidet med IK av HMS

Fallgruver:
 • fravær av suksessfaktorer
 •  ignoranse og manglende erkjennelse av HMS problemer
 • negativ eller defensiv holdning til reformen 
 •  for mye ansvar overlatt til stab og ildsjeler uten forankring i linjeledelsen
 • ”ovenfra og ned” og ekspertstyrt
 • for få ressurser til arbeidet

IKforskriften for HMS gir en ramme for hva som kreves av sikkerhetsstyringen i den enkelte 
virksomhet. Forskriften sier også at sikkerhetsstyring skal tilpasses virksomhetens kontekst 
(størrelse, risikobilde).

Figur 4
Igangsette

Planlegge og
prioritere tiltak

Kartlegge

Følge opp

Figur 4:  
Styringssløyfe for internkontroll
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3  Organisering av sikkerhetsarbeidet -  
vernetjeneste og HMS   

Internkontrollforskriften er tydelig på at HMS er et linjelederansvar. I Arbeidsmiljøloven (AML) 
§ 35 står det at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i HMSarbeid. Arbeidsgiver plikter 
også dersom risikoforholdene tilsier det, å knytte bedriften til en godkjent bedriftshelse
tjeneste. Større bedrifter har gjerne også en stab med HMSekspertise. Tidligere ble dette 
kalt vernepersonell eller “§ 30 personell” ut fra kravene i AML av 1977. Nå er sammen setning 
og organisering av dette stabspersonalet mer varierende. Fortsatt har mange bedrifter 
stabsansatte med tittelen verneleder eller sikkerhetsleder, andre slår funksjonene sammen i 
en HMSleder, og kan i tillegg ha f.eks. yrkeshygieniker, securityansvarlig, brannvernleder, 
osv. på fulltid eller deltid. 

Alle bedrifter må velge verneombud. I bedrifter med færre enn 10 ansatte kan partene avtale 
en annen ordning (AML, § 61). Store bedrifter velger flere verneombud (VO) og ett hoved-
verneombud som samordner vernearbeidet. Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes 
interesser, og oppgavene er spesifisert i AML § 62. I § 63 gir verneombud rett til å stanse 
farlig arbeid. 

Alle bedrifter med minst 20 ansatte skal ha et arbeidsmiljøutvalg (AMU) dersom en av part
ene krever det, og for bedrifter med minst 50 ansatte er man pålagt å opprette arbeids
miljøutvalg (AML, kapittel 7). Arbeidsgiveren og arbeidstakerne har like mange represen-
tanter i AMU, og de skifter på å lede utvalget. Det er vanligvis fagforeningene som utpeker 
verneombud og representanter i AMU. Bedriftshelsetjenesten og egen HMSstab, f.eks. 
verneledere, deltar på møtene uten stemmerett. 

Det såkalte trepartssamarbeide mellom arbeidsgiverorganisasjon, fagforening og myndig-
heter om sikkerhet og arbeidsmiljø utviklet seg gradvis etter 2. verdenskrig i de skandi
naviske land. Det kommer til uttrykk i Hovedavtalen mellom LO og NHO som blant annet 
definerer tillitsvalgtes rettigheter, samt i ulike samarbeidsfora for å løse HMSspørsmål på en 
omforent måte. Ordningen med AMU er et uttrykk for dette partssamarbeidet der de ansattes 
interesser ivaretas gjennom valgte verneombud. Verneombudet har to funksjoner7:

 •  En ombudsfunksjon som betyr at de skal se til at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, 
helse og velferd er ivaretatt i samsvar med lover og forskrifter.

 •  En funksjon som interessetalsperson. Det betyr at VO skal representere de ansattes syn 
på sikkerhets og arbeidsmiljøspørsmål.

I Arbeidervernloven (AVL) av 1956 kom verneombud inn som en frivillig ordning. I AML av 
1977 ble VO og AMU obligatorisk, og videreført i AML av 2006. Det kom som et resultat av 
en mangeårig kamp fra fagbevegelsen om for økt arbeidstakermedvirkning i arbeidsmiljø- og 
sikkerhetsspørsmål. Disse kravene ble også underbygget av en betydelig forskning 1960 og 
70tallet om industrielt demokrati8.

Siden slutten av 1970tallet har verneombudsordningen vært en integrert del av HMS 
arbeidet i norsk arbeidsliv men med varierende ramme- og arbeidsbetingelser. I den  
første perioden etter AML av 1977 som mange arbeidsgivere var misfornøyd med, var det en 
tendens til at VO og HMSstab ble pålagt oppgaver og ansvar som de ikke ble gitt myndig-
het og ressurser til å løse. Metaforen ”sidevognseffekten” ble brukt om et sikkerhetsarbeid 
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uten styring;  det var ledelsen satt på sykkelen. Arbeidet til vernepersonale, helsepersonale, 
verneombud og AMU ble kalt for vernetjenesten. Uttrykket er i ferd med å gå ut av bruk, og 
verneombudsordningen oppfattes av mange som “gammelmodig»9. Med IK ble oppmerksom-
heten rettet mot linjeorganisasjonens styringssystemer for å ivareta HMS, og det oppsto en 
del ambivalens rundt vernetjenestens rolle og funksjon i et IKregime10. Ut fra bekymrings-
meldinger fra fagbevegelsen uttrykte St.meld. nr. 7 (20012002) bekymring for at verneom-
budsordningen er i ferd med å svekkes, og beskrev bekymringspunkter som:

 • VO gis ikke nok tid til å ivareta oppgavene sine
 • VO har lav status som tillitsverv
 • Ledelsen har liten forståelse for VOs rolle
 • VO rapporterer ikke avvik fra sikkerhetskrav av frykt for represalier
 •  Rollen som VO er vanskelig da den utsettes for motsatte forventninger fra ledelsen og fra 

kollegaer

Disse bekymringene ble til en viss grad bekreftet av undersøkelse blant verneombud i  
petroleumsnæringen i 2004 11, 12. Men det var store forskjeller mellom selskapene. Mindre 
kontraktør selskaper hadde problemer med VOordninger, og det var noe ulikt syn mellom 
ledelse og ansatte på hvordan ordningen fungerte. Ingen av partene så noe behov for omfatt
ende endringer i lover og regler på området. 

Verneombudsundersøkelsen av 200713 viser at samarbeidet mellom ledelse og VO fun-
ger godt og blir ansett som den viktigste drivkraften i forbedringsarbeidet på arbeidsmiljø-
området. Partssamarbeidets fundament synes solid. Undersøkelsen viser at stansingsretten 
brukes. 21 % av verneombudene har brukt denne retten, men som oftest så begrenset og 
foku sert som mulig når det gjelder tid, rom og antall personer som berøres. Slik stansing 
fører ofte til varige løsninger på HMSproblemet. 

Rammeforskriften om systematisk HMSarbeid (IK) ga opphav til en del usikkerhet rundt 
verne ombudsordningen. VOordningen er hjemlet i AML og den er nevnt i IKforskriften, men 
er langt mindre synlig, og det er uklart om VOs myndighet kun gjelder for AMLs ansvars
område, eller om den også gjelder for alle de andre lovene som inngår i IKforskriften.  
Denne uklarheten gir usikkerhet om ansvarsområde og resulterer i ulik praksis i bedriftene. 
Det diskuteres derfor om ordningen bør skifte navn til HMSombud, få tilført flere rettigheter 
og styrket maktbase. 
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4 Sikkerhetsstyring 
Sikkerhetsstyring dreier seg om systematiske tiltak for å oppnå og opprettholde et sikkerhets-
nivå i overenstemmelse med de målene man har satt seg. Sentralt er systematiske vurder
inger av fortid (ulykkesgranskning, rapportering av hendelser), nåtid (revisjoner, arbeids
plassinspeksjoner) og fremtid (risikoanalyser). Til sammen skaper disse vurderingene støtte 
til beslutninger om å skape og/eller vedlikeholde et sikkerhetsnivå i samsvar med de mål 
man har satt seg. Ulike kartlegginger og analyseteknikker avdekker hvordan man ligger an i 
forhold til målsettingen. Ved eventuelle avvik, sørges det for å korrigere kursen.

VI kan i hovedsak skille på to typer sikkerhetsstyring. Proaktiv eller risikobasert sikkerhets-
styring dreier seg om å bedømme og kontrollere risiko, og om å sette inn tiltak for å redusere 
risikoen dersom den vurderes som uakseptabel høy. Sikkerhet er noe positivt, en tilstand der 
risikoen er under kontroll og på et nivå som kan tolereres. For å oppnå nødvendig sikkerhet 
måler vi også gjerne det som er negativt, - forekomst av ulykker og skader, nestenulykker 
og farlige forhold som et underlag for å bedømme risikoen ved aktiviteten. Dette kan kalles 
reaktiv eller erfaringsbasert sikkerhetsstyring.

Viktige innholdselementer i sikkerhetsstyring, som også er i samsvar med krav i  
IKforskriften, er:
 •   sette mål og krav til sikkerhet
 •   utføre risikoanalyse/ kartlegging
 •   daglig tilsyn/avvikshåndtering
 •   gransking av ulykker
 •    vurdering av risikoreduserende tiltak  handlingsplan
 •   gjennomføring av tiltak
 •   ansvarsforhold og organisering
 •   revisjon og oppfølging

4.1 Informasjonssystem for sikkerhet 
For å kartlegge ulykker og farlige forhold slik det kreves i IKforskriften må man ha et infor-
masjonssystem som gir underlag for beslutninger. Utgangspunktet er å kartlegge sikkerhets-
prestasjonen i fortid, nåtid eller fremtid for et produksjonssystem (boks I i figur 5). Dette kan 
for eksempel være en byggeplass, et industrikonsern eller et enkeltmannsforetak. Dataene 
vil bestå av ulykkes og nestenulykkesrapportering, rapportering av farlige forhold, gransking 
av hendelser, arbeidsplassinspeksjoner (vernerunder), risikoanalyser og sikkerhets revisjoner 
(boks II). Disse dataene analyseres, sammenholdes med lover, regler, prosedyrer og stan-
darder på det aktuelle området og lagres (boks III). For å kunne sammenlikne ulykkes-
statistikk lagres data. All historisk informasjon er også nyttig støtte når risikoanalyser skal 
gjennomføres. Så analyseres og oppsummeres resultatene for å distribueres til relevante 
beslutningsfattere (boks IV). Det kan være informasjonsstøtte til ledelse, linjeorganisasjon, 
verneombud, arbeidsmiljøutvalg og stabspersonell for beslutninger om forebyggende  
tiltak (boks V). Dermed er sirkelen (styringssløyfen) sluttet. Noen ganger er hendelsene eller 
problemene av en slik alvorlig karakter at det ikke er tilstrekkelig med en enkel, skjematisk 
rapportering. Da må man iverksette interne eller eksterne granskninger eller revisjoner som 
gjør dybdeanalyser.
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Et ofte erfart problem med slike informasjonssystemer er at det samles mye data som aldri 
blir brukt til noe fornuftig, og at kvaliteten på informasjonen blir for dårlig eller lite relevant for 
de behovene brukerne av informasjonen (beslutningsfatterne) har. Et godt tips er derfor å gå 
motsatt vei av informasjonsstrømmen når et slikt system skal utvikles. Dvs. å starte med og 
la beslutningsfatternes behov være retningsgivende for innhold og presentasjon (boks V) og 
gå steg for steg bakover, jfr. pilen i midten av figuren. Uten en slik nøkternhet risikerer man å 
bli sittende med masse “kjekt å ha” informasjon som er demotiverende for de som  
rappor t  erer og som overskygger og forstyrrer for den informasjon man trenger for effektiv  
og mål rettet sikkerhetsstyring.  

4.2  Sikkerhetsindikatorer og rapportering av uønskede hendelser
For å overvåke og prioritere sikkerhetsarbeidet bruker man indikatorer på sikkerhets nivået. 
Den mest brukte indikatoren er såkalte Hverdier (På engelsk “LTI rate – lost time injury 
frequency rate”). H verdien er definert som antall fraværsskader per 1 million arbeidstimer. 
Den er intuitivt forståelig og populær som måleverktøy hos ledelsen og ikke bare som mål 
på ulykkesskader og er også brukt som en indikator på kvaliteten av HMSarbeidet generelt 
i virksomheten. Tall og grafer over Hverdier er vanlige i bedrifters årsrapporter. Hverdi er 
en god og robust indikator i arbeidet med å redusere ulykkene i arbeidslivet. Forbedringene 
er lette å avlese, særlig hvis utgangspunktet er dårlig sikkerhet. Det er rimelig lett å gjøre 
forebyggende grep som får Hverdiene ned fra for eksempel 3040 til 1020. Med under 510 
i Hverdi blir det så få ulykker som danner basisen for beregningen at svingningene lett blir 
heller tilfeldige. 

En svakhet ved Hverdien er at den ikke gjenspeiler alvorlighetsgraden i skaden. Lave Hver-
dier sier lite om storulykkesrisikoen.  I prosessindustrien er det mange store selskaper som 
har kunnet skryte av gode Hverdier, som likevel har opplevd alvorlige storulykker, eksem-

Design av
info.systemet

Figur 5

I

II

IIIIV

V

Figur 5: 
Aktivitetene som er inkludert 
i et informasjonssystem for 
sikkerhet
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pelvis BP som til tross for gode Hverdier likevel fikk storulykkene med Texas City raffineriet 
og utblåsningen på Deepwater Horizon i Gulfen. Det er mange eksempler på at uforstandige 
toppledere har utvist en falsk trygghetsfølelse og arroganse rundt eget sikkerhetsnivå basert 
på lave Hverdier som sikkerhetsindikator14.

Etter hvert er det blitt vanlig å supplere Hverdiene med andre indikatorer for å få et mest  
mulig korrekt bilde av sikkerhetsnivået. De mest vanlige er TRIverdier og Fverdier. TRI 
verdi (engelsk: total recordable injuries), som også kalles H2 i noen norske virksomheter, er 
antall arbeidsrelaterte skader med og uten fravær. Førstehjelpsskader regnes ikke med, man 
må ha mottatt profesjonell medisinsk hjelp, men ikke nødvendigvis med fravær som resultat. 
For eksempel kan arbeidstakeren midlertidig omplasseres til annet egnet arbeid. For bedrifter 
som har svært få skader gir dette et mer følsomt mål for risikoutviklingen. Hverdien får som 
nevnt ikke fram alvorligheten av skadene. Det får man fram gjennom Fverdien som er antall 
fraværsdager på grunn av skade per 1 million arbeidstimer. 

Resultatene for Hverdier, Fverdier osv. presenteres gjerne i frekvensdiagrammer som viser 
utviklingen over tid. Man må imidlertid være forsiktig med tolkningen av slike diagrammer. 
Ulykker opptrer stort sett sjelden, og problemet med den statistiske usikkerhet er derfor stort 
for små bedrifter og produksjonsenheter. En fordobling av antall ulykker fra fem til ti i etter-
følgende periode kan ofte forklares med at ulykker er et stokastisk fenomen. Dette kan føre 
til overreaksjoner dersom man ikke er avventende og ser på mer langsiktige trender i stati-
stikken.

En del bedrifter bruker også antall uønskede hendelser, tilløp til ulykker og HMSrelaterte av-
vik enten som absolutte tall, per 1 million arbeidstimer eller som et forholdstall mellom antall 
hendelser med fravær og antall uønskede hendelser. Det er ønskelig med mange rapporterte 
uønskede hendelser for hver skade som registreres. For at slik rapportering av uønskede 
hendelser skal gi noe av verdi for sikkerhetsarbeidet må man fokusere på nestenulykker som 
kunne ha gitt alvorlige skader og reagere proaktivt på slike hendelser og ikke vente på at 
skaden skal skje. I mange bedrifter samler man for mye informasjon om trivielle hendelser 
med lavt skadepotensial. Andre bedrifter har lav rapportering sammenliknet med det reelle 
bildet av hendelser og avvikt. For å få den rette balansen mellom under og overrapportering 
kan en bedrift: utvikle klare kriterier for hva som skal rapporteres; etablere enkle rutiner og 
et definert ansvar for rapportering; unngå fokus på straff og skyld; gi tilbakemelding etter at 
rapporter er behandlet; og unngå insentiver som kan virke mot sin hensikt (f.eks. premiering 
for antall rapporter)

Registrering av uønskede hendelser tilhører gruppen av proaktive indikatorer, dvs. indikato-
rer som forteller om farlige forhold som kan forebygges uten at skade har skjedd15. Bruk av 
skadestatistikk ses på som reaktiv sikkerhetsstyring.  Proaktiv sikkerhetsstyring dreier seg 
om identifisering av nye farer og risikovurderinger på et bredt data tilfang. Det kan dreie seg 
om bruk av vernerunder/arbeidsplassinspeksjoner og om sikkerhetsrevisjoner. Vernerunder 
kan være en effektiv måte å kartlegge farlige forhold på. De må planlegges og dokumenteres 
nøye. De bør være fokusert og med klare avgrensninger geografisk (hvilke deler av  
bedriften skal inngå) eller tematisk (eksempelvis: orden og renhold; verneteknisk utstyr;  
stillaser, rekkverk og arbeid i høyden; brannvernutstyr og rømningsveier; lagring og merking 
av farlige kjemikalier; interntrafikk; løfteutstyr og kraner, osv.) 



16

5 Kunnskap om ulykker og farlige forhold 
For å fylle et system for sikkerhetsstyring med informasjon og beslutningsstøtte av betydning 
for det forebyggende arbeidet, kreves det at man har den riktige og nødvendige kunnskap 
om hva man skal se etter, om hvordan informasjonen skal analyseres og fortolkes, og hvilke 
konklusjoner og anbefalinger som kan gis.

Alle har en intuitiv forståelse av og formening om hva en ulykke er, og hva som forårsaker 
ulykker. Oppfatningene av hva en ulykke er, og hvordan de forårsakes spriker, og hver for 
seg forteller de bare en liten del av hele sannheten. Forståelse av ulykker som fenomen er 
viktig fordi det:

 •  skaper en felles forståelse av ulykkesfenomener ved omforent og forenklet presentasjon 
av ulykker som inntreffer i det virkelige liv,

 •  gir hjelp til å strukturere og kommunisere ulykkesrisiko,
 •  gir veiledning og systematikk for granskninger og revisjoner mht datainnsamling og ana-

lyse,
 •  gir et grunnlag for intersubjektivitet som forhindrer at personlige fordommer og kjepp

hester får gjennomslag. Det åpner for et bredere spekter av effektive forebyggende tiltak. 

Ulike ulykkesmodeller retter oppmerksomhetene mot forskjellige aspekter ved prosesser, 
forhold og årsaksmønstre.  I sikkerhetsarbeidet er det viktig å merke seg at “du finner bare 
det du ser etter, og du fikser bare det du har funnet”. Med en forestilling om at ulykker mest 
skyldes menneskelige feilhandlinger er det også lett for å finne det i søken etter årsaker til 
ulykker. Dersom man har en forutforståelse av at ulykker i hovedsak skyldes svikt i tekniske 
innretninger er det trolig at dette pekes på som årsaken til en ulykke. 

Det er ofte hevdet at 90% av alle ulykker skyldes den menneskelige faktor. Dette er av man-
ge avfeid som en myte. Reason16 på sin side hevder at man i stedet for å se på menneske-
lige feilhandlinger som årsak til ulykker heller skal tenke på menneskelige feilhandlinger som 
en konsekvens av et sosioteknisk system. Man ser heller på systemsvikt enn menneskelige 
feil. Dårlig samspill mellom menneske og teknologi gir ulykkesrisiko, og mangler ved ledelse 
og organisering kan gi forutsetninger for farlige forhold på arbeidsplassen.  Skal man lære av 
ulykker må man se på samspillet mellom disse faktorene, og anvende et såkalt MTO  
(menneske-teknologi-organisasjon) perspektiv på ulykker og forebyggingsstrategier. I det 
følgende beskrives noen av de mest anvendte ulykkesmodeller.                                                                    

For å beskrive modellene er det brukt et eksempel på en enkelt arbeidsulykke,  
se tekstboks under: 

Ulykken skjedde i et ullvaskeri. Etter at ulla er vasket, tørket og sortert, presses den i baller og emballeres. 
To personer arbeider sammen om ullpressingen. Den ene sender ned ull fra etasjen over. Den andre styrer 
ullpressen. Lise Olsen var i ferd med å etterfylle ullpressen etter å ha satt i gang lokkets pressehydraulikk slik 
at lokket svingte seg ned. På lokket er det to kroker som benyttes for å låse likket før selve pressingen begyn-
ner. En av disse krokene hekter seg i jakkeermet, og Lise Olsen blir sittende fast, og var ute av stand til å nå 
nødstoppen. Armen ble klemt under lokket. Hun ropte på kollegaen. Han misforsto først anropet slik at det der-
for tok litt tid før han fikk stanset hydraulikken og reversert lokket. Det var da 56 sekunder igjen til lokket var i 
horisontal stilling. I så fall ville Lise trolig ha mistet armen. Skaden begrenset seg til brudd i venstre underarm 
og to brukne fingre. 
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En mye brukt ulykkesdefinisjon lyder: plutselig, uønsket hendelse som fører til skader og tap 
av verdier, og som ikke er forutsigbar med hensyn til når den vil inntreffe. Den stemmer godt 
med ulykkesmodellene som presenteres nedenunder, men ”plutselig” gjelder bare for slutt
fasen og skadefasen. Det skiller ulykker fra for eksempel langtidspåvirkninger av farlige  
stoffer og belastninger. Men den innledende fase, de første avvik og de grunnleggende  
år saker til en ulykke kan ligge år tilbake i tid, samtidig som det også kan ta lang tid før  
skaden er reparert og funksjonene gjenopprettet  dersom det i det hele tatt lar seg gjøre. At 
en ulykke er uønsket, skiller ulykker fra ondsinnede handlinger og andre plutselige, villede 
hendelser som gir skade. Vold er blitt et økende problem på arbeidsplasser, særlig i helse-
sektoren og i servicenæringer. 

At en ulykke er uforutsigbar med hensyn til når den vil inntreffe betyr at vi kan benytte statis-
tiske metoder for å beregne ulykkesrisiko. Vi kan si noe om sannsynligheter for at en hend
else med gitte konsekvenser vil inntreffe. Særlig overfor industrielle storulykker blir formelle 
risikoanalytiske metoder benyttet for å forutse størrelsen på risikoen og for å kunne vurdere 
hvorvidt den er akseptabel. 

En annen og supplerende ulykkesdefinisjon lyder: ulykker er energi (eller farlige stoffer) på 
avveier. Dette leder oss til den såkalte ”energibarriere”modellen og de 10 tiltaksstrategier 
utviklet av Haddon17. Med tilføyelsen ”farlige stoffer” kan disse tiltaksstrategiene også  
benyttes innenfor for eksempel yrkeshygiene. 

Fare ‐ energikilde Barrierer Offer – sårbart mål

Figur 6
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og rom
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energikilden og det 
sårbare målet med 
fysiske barrierer

Strategier relatert til 
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Figur 6 
Energi-barrieremodellen 
med tiltaksstrategier
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Energibarriere modellen kan i enkelthet sies å være en modell av at energi på avveie blir 
absor bert av et offer. Skader blir forårsaket av at offeret blir påført uønsket energi.  
Energi som overskrider kroppens tåleevne fører til skader. Energimengden vil påvirke  
skaden, tenk f.eks. på konsekvensforskjellen mellom å krasje med samme bil i 90 km/h (høy 
kinetisk energi) og i 30 km/h (lavere kinetisk energi). Energien som forårsaker skaden kan 
være mekanisk, kjemisk, elektrisk, termisk, ioniserende, osv. Ulike barrierestrategier kan for-
hindre skade. Barrierene kan være fysiske eller administrative. Ulykkesforebygging gjennom 
barriere analyser er en typisk ingeniørmessig tilnærming til sikkerhetsarbeidet. Det gjelder 
særlig i designfasen av et anlegg eller produksjonssystem. Haddon18 systematiserte kjente 
prinsipper for ulykkesforebygging i 10 prinsipper relatert til denne modellen. Prinsippene har 
en priori tert rekkefølge. Først er det fem strategier for å fjerne/modifisere på energien, der
etter to prinsipper som handler om å atskille energi og offer. Til sist er det tre strategier som 
er rettet mot offerets motstandsdyktighet og rehabiliteringsevne. Modellen og de 10 strategier 
har hatt stor innflytelse på europeisk lovgivning og standardiseringsarbeid knyttet til maskin-
sikkerhet og risikoanalyse.

I eksemplet med ullpressen er det åpenbart at de viktigste og beste tiltak er at lokket ikke 
settes i gang når ullpressen fylles, dernest at barrieren nødstoppknapp fungerer, så kommer 
utforming av krok og bekledning som forhindre at armen kan sette seg fast

Dominomodellen (figur 7) modellerer en ulykke som en enkel kjede av hendelser og årsaker 
som kulminerer i en skade. Den beskriver en kjede i fem trinn: fra (1) farlige arbeidsmiljø-
forhold – hydraulisk presse og tilrettelegging av arbeidet, (2) egenskaper ved personen – 
Lise var ung og uerfaren, (3) farlige handlinger og/eller mekanisk/fysisk faresituasjon – på 
grunn av hastverk og akkord brøt Lise instruksen om at hydraulikken skal være avslått under 
etterfylling, til (4) ulykkeshendelse – ermet hektet seg i en krok, og hun ble klemt fast, (5) 
skade – brukket arm. Forebygging vil bestå i å bryte “dominokjeden». Dominomodellen, som 
ble publisert i 1931, har hatt stor innvirkning på dagens forståelser av ulykker med sitt fokus 
på arbeidsmiljøforhold som en bakenforliggende årsak.
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Tapsårsaksmodellen til ILCI (International Loss Control Institute, videreutviklet av DNV) 
bygger på samme logikk, men har spesielt fokus på de første “brikkene” i kjeden, “tap av 
kontroll», og dreier seg spesielt om problemer knyttet til ledelse, organisering og styring. I 
vårt eksempel med Lise vil det særlig bety problemer knyttet til valg av teknologi og kontroll-
rutiner, arbeidsprosedyrer, opplæring, lønnssystem, tilrettelegging av arbeidet o.l. 

ILCImodellen i figur 8 ligger til grunn for det omfattende rapporteringssystemet SYNERGI 
som benyttes av mange store norske selskaper. 

Mens de to foregående modellene er strukturert som årsakskjeder, er modellen21 i figur 
9 bygget rundt en tidsakse som beskriver et hendelsesforløp som beskriver hva som har 
skjedd. De påvirkende faktorer er beskrevet i en sjekkliste. Det kan være ulike faktorer som 
har betydning i de ulike fasene av hendelsesforløpet.

Det er tre hovedtyper av påvirkende faktorer (se tabell 1) i de ulike fasene av  
hendelsesforløpet:
 1.  fysiske/tekniske (designet av ullpressa, kroken, plassering nødstoppknapp –  

teknisk utstyr)
 2.  organisatoriske/økonomiske (lønnssystem, organisatorisk styring/bemanning,  

prosedyrer)
 3.  sosiale/individuelle (normer, kunnskap og erfaring, uformell informasjonsflyt)

Modellen deler ulykken inn i fire faser:
 1.  innledende fase – avvik, mangel på kontroll – Lise setter i gang hydraulikken
 2.  sluttfase – tap av kontroll – Lises erme setter seg fast i en krok på lokket,  

hun kommer seg ikke løs og når ikke nødstoppen
 3.  skadefase – kroppen utsettes for skadelig energi – armen kommer i klemme  

og brekker
 4.  behandling av skade

Typer av avvik som initierer de ulike fasene i en ulykkesprosess kan være av forskjellig slag: 
Materialflyt, personell, kommunikasjon, teknisk svikt, menneskelig handling, arbeidsmiljøet, 
verneinnretninger. For ulykken med ullpressen beskrevet over, vil årsaksfaktorene beskrevet 
i ILCImodellen ovenfor være påvirkende faktorer. Denne modellen skiller seg fra de to første 
modellene med å ha fokus på en hendelseskjede i tid som går fra normale forhold til et avvik 
som igjen leder til en ulykke.

Figur 8

Figur 8 ILCI-modellen for tapsårsaker20  
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Tabell 1. Sjekkliste påvirkende faktorer, prosessorientert ulykkesmodell
PÅVIRKENDE FAKTORER:

FYSISKE/TEKNISKE ORGANISATORISKE/ØKONOMISKE SOSIALE/INDIVIDUELLE
arbeidsplassens utforming beslutninger om lokaler, innkjøp av teknisk 

utstyr
arbeidsledelse

utforming av teknisk utstyr vedlikeholdsrutiner uformell informasjonsflyt
fysisk risiko, energi kvalitetskontroll normer på arbeids plassen 
fysisk miljø organisatorisk styring/bemanning holdninger og verdier
verneutstyr aktivitetsplanlegging kunnskap og erfaring
arbeidsintensitet utdanning/opplæring spesielle omstendig heter
arbeidsmetode lønnssystem – opprykksanksjoner
arbeidsmateriale skiftordning/arbeidstid

instrukser/forskrifter
rutiner i vernearbeidet
førstehjelpsorganisering

 
Ulykkestilløp og nestenulykker har stort sett de samme årsaksfaktorene knyttet til seg som 
ulykker som gir skader og alvorlige konsekvenser. Den største forskjellen er gjerne at en 
eller annen tilfeldig eller systematisk barriere har brutt kjeden av hendelser i sluttfasen. Slike 
nestenulykker kan derfor gi nyttig erfaringsmateriale om farlige forhold og farlige handlinger 
til hjelp i det forebyggende arbeidet. Dessuten kan det gi tilbakemelding om at etablerte barri-
erer som skal forhindre ulykker faktisk fungerer.

En mye anvendt ulykkesmodell, er STEP (Sequencial Time Event Plotting). En STEPana
lyse er en enkel metodikk for å kunne danne seg et oversiktlig bilde av et ulykkesforløp. Den 
gir et svar på hva som har skjedd som et utgangspunkt for mer omfattende og grundige ana-
lyser av omstendigheter og årsaksforhold. Metodikken er i sin enkelhet meget populær, og 
den benyttes bl.a. av Statens havarikommisjon for transport, politiet og av mange bedrifter.

Påvirkende faktorerPåvirkende faktorer

Figur 9

Figur 9 Prosessorientert ulykkesmodell22
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Figur 10 En skisse til STEP-analyse av ulykken med ullpressa 

Et STEPdiagram består av to akser: en aktørakse og en tidsakse. Rommet fylles med 
enkelthendelser som bindes sammen med piler der man antar at den ene hendelsen fører til 
den andre. I praksis benytter man gjerne store papirark som klistres på en vegg, og fyller så 
arket med klebelapper som kan flyttes rundt inntil man finner et mønster som gir et troverdig 
bilde av hva som har skjedd. I denne prosessen kan man også finne huller i informasjon om 
forløpet, og dermed et grunnlag for å samle tilleggsinformasjon. 

I aktøraksen definerer man mennesker og fysiske gjenstander som påvirker og er involvert 
i forløpet (subjekter). En hendelse består av et subjekt og et verb (en aksjon/handling) og i 
noen tilfeller også et objekt (det det blir gjort noe med). Utgangspunktet er gjerne en ulykkes-
beskrivelse der man markerer de aktive verb som forekommer og lager klistrelapper for hvert 
verb og plasserer dem ut fra aktør- og tidsaksene. Så markeres koplinger mellom lappene 
med forbindelsespiler. Til slutt søker man etter avvik, barrieresvikt og problemer i forløpet 
som kan påkalle forebyggende tiltak.

Figur 10 viser et STEPdiagram for hendelsen med ullpressa. Det starter med sluttfasen 
der Lise var i ferd med å etterfylle ull etter å ha satt i gang lokkets pressehydraulikk slik at 
lokket svingte ned. Her er det åpenbart en faresituasjon, et problem som krever nærmere 

Figur 10
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granskning. Det var prosedyrer for at lokket ikke skulle være aktivert ved etterfylling, men det 
sparte tid og hadde utviklet seg til en akseptert arbeidsnorm. Det er mange problemer som 
kan påpekes ut fra analysen: løst erme som festet seg til kroken på lokket (påkledning),  
plassering av nødstopp (ergonomi), støy som hindret kommunikasjon med kollega, osv. 

Faglitteraturen inneholder langt flere og mer avanserte ulykkesmodeller enn de som er 
presen tert her. 

De kan grupperes som følger:
 •  Prosessmodeller som beskriver ulykkens hendelsesforløp. STEPanalysen er godt eget 

til å få et overblikk over hva som har skjedd. Den er et viktig utgangspunkt for ulykke-
sanalyse.

 •  Enkle og mer komplekse modeller av årsakskjeder så som dominomodellen og ILCI 
modellen som hjelper en i finne fysiske og administrative barrierer som kunne forhindret 
ulykken og dens konsekvenser. Mer avanserte metoder for risiko og barriereanalyse kan 
også anvendes.

 •  Modeller for komplekse ulykkeshendelser der man ønsker fokus på spesielle forhold:
  - Informasjonsergonomiske modeller.
  -  Dynamiske modeller som studerer det komplekse samspillet mellom ulike funksjoner 

og faktorer som påvirker en ulykkeshendelse.

For å forstå årsaksforhold knyttet til de mer tradi sjonelle arbeidsulykker kommer en langt 
med å benytte de modeller som er presentert ovenfor.
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6 Ulykkesgranskning og systemrevisjon av sikkerheten 
Det er mange grunner til at ulykkesgranskning er en viktig del av sikkerhetsarbeidet:

 •  Av respekt for de som er offer for en ulykke,  og for å avklare erstatningsansvar  
og kompensasjon til ofrene

 • Det er et myndighetskrav som må etterleves
 •  For å lære av hendelsen og for å forhindre at noe liknende skjer igjen
 •  For å dele erfaringer, og å skape oppmerksomhet rundt farlige forhold 

Ingen ulykke er ønskede. Men når de har inntruffet representerer de en unik mulighet 
for læring og forbedring. Granskninger på ulike nivå er et sentralt verktøy for dette. En 
gransknings prosess kan beskrives som tredelt23, se figur 11 under. Granskningsprosessen 
starter med å samle inn fakta og bevis på ulykkesstedet, for eksempel ved å fotografere 
hendelsesstedet, sikre fysiske bevis og gjøre intervjuer med vitner og involverte. Doku-
mentgjennomganger er også ens sentral del va denne fasen. Basert på innsamlet informa-
sjon sammenstilles et hendelsesforløp for å få svar på hva som har skjedd hvor og når. Et 
STEPdiagram, (se kap.5) kan brukes til dette. Deretter gjøres analyser om hvorfor hen
delsen har skjedd, både direkte og bakenforliggende årsaker. Til slutt skal granskingen 
komme fram til tiltak for å forhindre gjentakelse av lignende hendelser og skape generelle 
forbedringer av sikkerheten. Som figuren også illustrerer er de ulike stegene sterkt innvevd i 
hverandre.

Innsamling av
bevis og fakta

Analyse av bevis og fakta
Utvikling av konklusjoner

Utvikling av tiltak
Skrive rapport

‐ Uttalelser og 
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Figur 11

Figur 11 Gangen i ulykkesgranskning24
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Det vil være behov for ulike tilnærminger til granskninger utfra type ulykke. Mindre alvorlige 
ulykker kan håndteres gjennom virksomheters rapporteringssystemer.  Alvorlige ulykker og 
nestenulykker kan granskes ved hjelp av STEPanalyser og tilhørende analyser av baken-
forliggende forhold. Katastrofer/svært alvorlige hendelser bør granskes av uavhengige kom-
misjoner som går i dybden på mange forhold. For å finne bakenforliggende forhold kan man 
benytte seg av samme prinsipper som for en sikkerhetsrevisjon. For en revisjon er utgangs-
punktet gjerne et definert sikkerhetsproblem som skal håndteres i henhold til krav i regelverk 
og interne prosedyrer. Revisjonen vil vurdere både etterlevelse av kravene og godheten av 
de krav som stilles. Nedenfor gis det et eksempel på en slik metodikk som kan brukes både 
til granskning og revisjon.

6.1  Sikkerhetsanalyse (SMORT) og granskninger
SMORT (Safety Management Organization Review Technique)25 er en diagnoseverktøy for 
sikkerhetsgranskning av industrielle organisasjoner. Metoden kan anvendes til detaljerte 
granskninger av ulykker og nestenulykker. Metoden er også velegnet til bruk ved sikkerhets-
revisjoner og ved planlegging av sikkerhetstiltak. Hensikten er å undersøke om kvaliteten på 
sikkerhetsarbeidet er tilfredsstillende. SMORT er utviklet og utprøvd i norsk og svensk indu
stri og er derfror tilpasset skandinaviske tradisjoner for bedriftsorganisering. 

SMORT er egnet for bruk i alle situasjoner der en strukturert gjennomgang av sikkerhets
faktorer er påkrevd, for eksempel ved:
 •  Analyse av inntrufne hendelser (storulykker, arbeidsulykker og nestenulykker)
 •  Analyse av farlige forhold, problemområder for sikkerheten
 •  Analyse av spesielle funksjoner i bedriften, så som reparasjon og vedlikehold, modifika-

sjoner, planlegging av nye produksjonssystemer

En SMORTundersøkelse kan omfatte opp til fire nivåer. For hvert nivå er det utarbeidet en 
samling spørsmål (sjekklister) som ligger til grunn for granskningen eller revisjonen. 

 •  Nivå 1 Hendelsesforløp/ulykkessituasjon: Innledende granskning og beskrivelse av 
hendelsesforløpet (jf. AOmodellen/STEPanalyse), avvik og mangler ved arbeidsmiljøet, 
teknisk utstyr, prosedyrer, osv. Tiltak: Korrigere mangler og avvik (mangel på overens-
stemmelse mellom faktiske forhold og spesifiserte krav ) på arbeidsplassen der hendel-
sen har inntruffet.

 •  Nivå 2 Daglig drift: Kartlegging av risikoforholdene i daglig drift. Den bygger på resul tat
ene fra nivå 1. Tiltak: Forbedringer av driftsorganisasjon og produksjonssystem.

 •  Nivå 3 Planlegging og prosjektering: Kartlegging av hvordan risikoforhold i produksjonen 
(daglig drift) har oppstått gjennom mangler i organisasjon og rutiner ved konstruksjon, 
bygging og igangsetting av produksjonssystemet. Tiltak: Forbedring av organisasjon og 
rutiner for prosjekterings og modifikasjonsarbeid. 

 •  Nivå 4 Linjeledelse og HMS-system (vernesystem): Kartlegging av risikoforhold som 
kan knyttes til linjeledelsen og selskapets ledelse, inklusive administrasjon og ledelse av 
HMSarbeidet i virksomheten. Tiltak: Forbedre virksomhetens overordnede organisasjon, 
ledelsesfunksjoner og rutiner med vekt på sikkerhetsledelse.

Erfaringer med SMORT viser at metoden i sin mest omfattende versjon utnyttes best ved 
analyser i store bedrifter med kompleks organisasjonsstruktur. En mindre bedrift med over-
siktlig organisasjon vil ikke ha behov for stort mer enn de to første nivåene i SMORT. 
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Da analysens resultater baserer seg på omfattende intervjuer og dokumentgjennomgang, 
vil metoden være forholdsvis ressurskrevende. SMORT innretter seg først og fremst mot 
organisa toriske tiltak. Slike tiltak kan være ”følsomme” både for ledelse og ansatte. Det er 
derfor en fordel for vellykket anvendelse av metoden at ledelse og fagforening aktivt støtter 
undersøkelsesarbeidet, samt at personell med tilstrekkelig kompetanse og myndighet koples 
inn i arbeidet allerede fra starten av. 

En undersøkelsesgruppe vurderer resultatene fra intervjuene og resultatgjennomgangen, 
foreslår tiltak og beslutter hvem i gruppen som har ansvaret for å føre de enkelte forslagene 
videre. Deltakerne i analysen er personer som er sentrale i forhold til det aktuelle ulykkes
problemet, og som kjenner de ulike delene av organisasjonen godt. Undersøkelsesgruppen 
må i sin rapport ta stilling til om forholdene som beskrives innebærer sikkerhetsproblemer 
som krever 1) umiddelbare tiltak, 2) tiltak på lengre sikt, og 3) ingen tiltak fordi man er villig til 
å akseptere risikoen. Tiltakene må så innarbeides i konkrete handlingsplaner som følges opp 
(jfr. krav i IKforskriften).

For nivå 1 ”Ulykkeshendelsen” er tilgang på god, relevant og nøyaktig informasjon av
gjørende. Det hjelper ikke med gode modeller og analyseverktøy uten gode data. I så måte 
er granskning på ulykkesstedet avgjørende. Dette omfatter sikring av data og innsamling 
av data ved fotografier og videoopptak; samtaler med skadde, involverte og vitner; samt 
gjennom gang av dokumenter. 

Viktig informasjon går hurtig tapt etter en ulykke dersom den ikke blir sikret. Vel dokumen-
terte og vederheftige granskningsrapporter er viktige for beslutninger om forebygging, men 
også ifm erstatningsspørsmål etter alvorlige personskader (yrkesskadeforsikringen), eller når 
man skal vurdere spørsmål om senskader hos de impliserte. Alle virksomheter bør ha prose
dyrer for etablering av granskningsgrupper med et klart formulert mandat.  Prosedyrer for 
beredskap og varsling ved ulykker inngår som et viktig ledd i bedriftens forberedelser.

6.2  Sikkerhetsrevisjon og helhetlig sikkerhetsdiagnose 
En sikkerhets/HMSrevisjon er definert som en systematisk og uavhengig undersøkelse av 
virksomhetens system for HMSstyring. Hensikten er å bestemme hvilke elementer i HMS
systemet som er etablert, og om de er effektive og egnede for å oppnå uttrykte HMS krav og 
mål26.

De grunnleggende prinsipper i en HMS-revisjon er:
 1.  Etablere en revisjonsplan, definere hensikt og omfang, finne referansedokumenter .
 2. Etablere et kompetent og uavhengig revisjonslag.
 3.  Forberedelser og bruk av sjekklister (f.eks. SMORT) tilpasset de styrende  

dokumenter som skal undersøkes.
 4.  Fokus på forhold som er betydningsfulle for HMSstyringssystemet og på  

forbedringsmuligheter.  Det er ikke noe mål å finne flest mulig feil.
 5.  Bygge tillit gjennom planlagte aktiviteter, formøter og oppfølgingsmøte med de som 

blir revidert.
 6.  Linjeledelsen har ansvaret for å følge opp resultatene av revisjonen.

Revisjonsrapporten dekker resultater og anbefalinger fra revisjonen. Resultatene er gjerne 
presentert som avvik fra krav (lover og forskrifter), normer og anerkjent praksis, eller som ob-
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servasjoner i form av farefulle forhold som ikke tilfredsstiller det formelle kravet til å kalles et 
avvik. Et viktig prinsipp for å skaffe objektive funn revisjoner er triangulering, dvs. å sammen
likne data fra flere kilder.

Revisjoner er egnet til å avdekke svakheter i det formelle HMSstyringssystemet. Viktige 
aspekter av betydning for sikkerheten dekkes ikke av det formelle styringssystemet. En 
bedrift er et levende og dynamisk, organisatorisk samspill mellom mange faktorer, - kultur, 
relasjoner, arbeidsprosesser, osv.  Derfor kan det noen ganger være nyttig å utføre helhetlige 
sikkerhetsanalyser og sikkerhetsdiagnoser.

Slike analyser bygger gjerne på ideer fra fagfeltet organisasjonsutvikling. Man tar utgangs-
punkt i en sosioteknisk (MTO) modell,  eksempelvis den såkalte “pentagonmodellen”27. 
Modellen går ut på å forstå sikkerhetskritisk atferd i en organisatorisk kontekst. Med sikker-
hetskritisk atferd menes situasjonstolkning, meningsdannelse, prioritering, beslutning, hand-
ling. Denne atferden påvirkes av fem faktorer i samspill. Disse faktorene er:

 •  Teknologi: maskiner, utstyr, ITsystemer, infrastruktur og produksjon
 •  Formell struktur: regler, roller, myndighet og ansvar, bemanning. (en HMSrevisjon basert 

på ISOstandarden dekker kun dette punktet)
 •  Kultur: det vi forstår, kan, tenker og mener, mao verdier, normer, holdninger, kompe

tanse, væremåte og praksis.
 •  Interaksjon: hvordan vi samhandler, mao kommunikasjon, samarbeid, koordinering,  

ledelse.
 •  Relasjoner: hvordan vi forholder oss til hverandre, mao nettverk, tillit, vennskap, kjenn-

skap, konkurranse, konflikt.

Modellen kan benyttes både for å analysere hendelser (granskning), for å vurdere nå
situasjon og for å utvikle organisasjonen. Modellen er et analytisk verktøy for å samle inn 
og bearbeide data, og for å se sammenhenger mellom ulike faktorer i et systemperspektiv. 
Modellen kan skaleres og brukes på ulike nivåer.

Dataene man trenger for en analyse ut fra “pentagon»modellen kan være sammensatt av 
ulike kilder. Intervjuer og bruk av spørreskjema vil være den mest vanlige datakilden. Men 
man kan også hente dataene gjennom såkalte “søkekonferanser” og diskusjonsmøter som 
struktureres ut fra modellen og ledes av en prosessleder og slik at resultatet blir en omforent 
sikkerhetsdiagnose for organisasjonen.

Metodikk for sikkerhetsrevisjoner og risikodiagnoser kan benyttes både til kartlegging av 
sikkerhetstilstand og til analyse av inntrufne ulykker. En sikkerhetsdiagnose tar utgangspunkt 
i symptomer på at noe er galt (farlig), og stiller ut fra det en diagnose på hva som er farlig og 
indikerer hva som kan gjøres for å redusere risikoen. Sikkerhetsrevisjon tar utgangspunkt 
i avvik fra en norm (mangel på etterlevelse av mål, regler og prosedyrer). Tiltakene fra en 
revisjon vil derfor å rette opp disse avvikene. En diagnose er derfor en bredere tilnærming til 
en sikkerhetsvurdering enn en revisjon.
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7 Risikovurdering
Sikkerhetsrelatert lovverk på alle områder krever at det skal gjøres risikovurderinger. Dette 
blir gjort mer eller mindre formelt og metodisk. På visse områder kreves det å gjennomføre 
formelle risikovurderinger slik de er beskrevet i standarder28. Risikovurderinger utføres for å 
gi beslutningsstøtte for forbedring av sikkerheten i en virksomhet.

La oss først dvele med begrepet risiko. Begrepet “risiko” brukes i flere betydninger. Ulikt 
meningsinnhold kan gjøre risikokommunikasjon mellom viktige aktører i sikkerhetsarbeidet 
vanskelig. Risiko kan forståes som en kombinasjon av svaret på de tre spørsmålene29:  
1) Hva kan gå galt; 2) Hva er sannsynlighet for at det skjer; 3) Hva er konsekvensene? Dette 
er en forståelse som stemmer godt med forståelse av risiko blant mange praktikere, som 
ofte forstår risiko som sannsynlighet og konsekvens for en uønsket hendelse. En annen for
ståelse er at risiko er et uttrykk for et fremtidig, potensielt tap. Likevel kan vi i dagligspråk ofte 
høre at begrepet brukes om det som heller kan kalles en farekilde (handlinger eller forhold 
som kan føre til en uønsket hendelse).

7.1 Risikoanalyse og -evaluering
De to begrepene risikovurderinger og risikoanalyse er ofte forvirrende og ofte menes det 
samme. ISO 31000 Risikostyring og NS5814 Krav til risikovurderinger skiller mellom risiko
vurdering og –analyse ved å definere risikoanalyse som prosessen med å identifisere fare
kilder og uønskede hendelser samt analysere årsaker/sannsynligheter og konsekvenser for å 
beskrive og/eller beregner risikoen. De to standardene definerer risikovurderinger som risiko
analyse pluss evaluering av risikoen opp mot gitte akseptkriterier. Det finnes mange typer 
metoder for risikovurdering og –analyse. Se Rausand og Utne30 for en oversikt og innføring. 
De aller fleste metodene er basert på de samme prinsippene. Den såkalte ”bowtie” modellen 
i figur 12 viser de grunnleggende spørsmålene som stilles i risikoanalysen.
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Figur 12

Figur 12 Risikoanalyse
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Til sammen utgjør dette et grunnlag for å beskrive eller beregne risikoen. For enkle metoder, 
som grovanalyse, brukes risikomatriser til å beskrive risikoen (se figur 13). Basert på risiko-
beskrivelsen evalueres om risikoen er akseptabel eller ikke ved å sammenlikne med aksept-
kriterier. I en risikomatrise signaliserer fargene akseptgrensene, tilsvarende som et trafikklys. 
Grønn sone  akseptabel risiko, gul sone – kan tolleres – men risikoreduksjon ønskelig. Rød 
sone – aktiviteten bør forbys. I slike analyser er det viktig at alle involverte aktører, spesi-
elt ledelsen, er delaktig i prosessen, og får eierskap til resultatet. I gul sone brukes gjerne 
ALARPprinsippet (As Low As Reasonably Practicable – så lavt som praktisk mulig) for å 
bl.a. gjøre kost-nytte vurderinger av risikoreduserende tiltak.

Figur 13 Risikomatrise

Basert på denne prosessen kan ulike risikoreduserende tiltak prioriteres. Det er viktig å 
understreke at risikovurderinger utføres for å fremskaffe et beslutningsgrunnlag for å redu-
sere risiko. Det er derfor ofte viktig at beslutningstakere deltar i vurderingsprosessen for å få 
et eierskap til underlaget for beslutningen inkludert forslag til tiltak. Det er også viktig at det 
innledningsvis i risikovurderingsprosessen brukes til å planlegging i form av avgrensning av 
målsetninger, definere hva som skal analyseres, organisere arbeidet, fremskaffe bakgrunns-
informasjon og bli kjent med analyseobjektet.

Alle forutsetninger, antakelser og forenklinger skal vurderes og dokumenteres. I tillegg bør 
det dokumenteres hvordan vurderingen er utført – hvilken informasjon er brukt, hvem har 
deltatt i analysen, hvem har analysegruppen snakket med, hvilken metodikk er benyttet 
og om tredje part har validert vurderingene. Alt dette er viktig for å uttrykke usikkerheten i 
vurderings resultatene for beslutningstakere.

7.2 Sikker Jobb Analyse (SJA)
I operativt arbeid, er Sikker Jobb Analyse (SJA) en metodikk som har stor utbredelse i 
arbeids livet. SJA er en systematisk metodikk utført i forkant av en arbeidsoperasjon for å 
identifisere og analysere forhold som kan påvirke risikoen for de som er involvert i arbeids
operasjonen. Hensikten med analysen er å iverksette tiltak og skape en risikobevissthet blant 
de som skal utføre arbeidsoppgaven. En SJA utføres ved aktiviteter:

Figur 13
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 • hvor det erfaringsmessig ofte skjer uønskede hendelser 
 •  hvor konsekvensene er alvorlige dersom det skjer noe galt, og aktiviteten ikke er dekket 

av standard instruks
 • der folk som ikke kjenner hverandre skal jobbe sammen
 • der arbeidsoperasjonen er ny og ukjent
 •  der forutsetningene endres, for eksempel pga. værforhold, endret bemanning, endrede 

tidsmessige forhold, endret rekkefølge, grensesnitt mot andre aktører/aktiviteter.

En SJA utføres ved å ta utgangspunkt i den konkrete arbeidsoppgaven og bryte den ned i 
enkeltoppgaver. For hver av arbeidsoppgavene identifiseres det hva som kan gå galt med 
tanke på å sette inn tiltak. Enkelte identifiserer også årsaker, og vurderer risikoen ved enkelt-
oppgavene. Resultatene fra analysen kan dokumenteres i et skjema.

Bruk av SJA har vært en suksess i mange bedrifter og har gitt arbeidstakerne økt oppmerk-
somhet på sikkerhetsproblemer og trening i sikre og effektive arbeidsprosedyrer. Innen bygg 
og anleggsbransjen er det en trend mot å bruke enklere verktøy enn SJA i daglige vurder-
inger i form av små skjema eller whiteboards der man går gjennom dagens arbeidsoppgaver 
og diskuterer hva som kan gå galt i disse, samt hvilke tiltak som bør settes inn.
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8 Tiltak og virkemidler i sikkerhetsarbeidet 
De modeller og analyseverktøy som er beskrevet som er beskrevet i kapitlene foran har som 
hovedmål å identifisere mulige tiltak og virkemidler for bedring av sikkerheten. Hovedtypene 
av sikkerhetstiltak som man har til rådighet er vist nedenfor. De kan inn deles i fysiske og 
tekniske tiltak, organisatoriske tiltak og i personrettede tiltak, se tabell 2.

Tabell 2. Typer sikkerhetstiltak
Fysiske/tekniske tiltak Organisatoriske tiltak Personrettede tiltak
• Energimengde & type
• Maskiner og utstyr
• Arbeidsprosesser
•  Utforming av arbeids

plasser
•  Verneanordninger, fysiske 

barrierer, verneutstyr
• Orden og renhold
• Vedlikehold  
•  Ergonomi, fysisk/kjemisk 

arbeidsmiljø

•  Tilrettelegging av arbeids-
oppgaver

• Bemanning, skiftordninger
• Vernerunder
•  Ledelsesfunksjoner, ansvar 

og koordinering
• Relasjoner, samarbeid og 
konflikthåndtering
•  Beredskap og skade

behandling

• Opplæring og trening
•  Informasjon, motivasjon, 

holdningspåvirkning
•  Påtale, advarsel, sank

sjoner og belønning
•  Utvelgelse, plassering, 

omplassering 

Både fysisk/kjemiske arbeidsmiljøforhold og psykososiale arbeidsmiljøforhold er viktige 
årsaker til ulykker. Det betyr at arbeidsmiljøtiltak kan være viktige i det ulykkesforebyggende 
arbeidet. Det kan dreie seg om forhold knyttet til menneskemaskin tilpasning, – ergono-
misk utforming for kroppsarbeid, mekanisert arbeid og automatisert arbeid. Fysisk/kjemiske 
arbeidsmiljø forhold påvirker arbeidstakernes årvåkenhet og arbeidsevne. Det kan dreie seg 
om dårlig belysning og inneklima, støy og vibrasjoner, samt luftforurensning som gir ut-
mattelse og tretthet.

Det er populært å ha fokus på sikker atferd i ulykkesforebygging med vekt på etterlevelse av 
regler og prosedyrer. Den vanligste tilnærmingen er å benytte holdningskampanjer og til en 
viss grad sanksjoner og belønning (atferdsmodifikasjon). Atferdsmodifikasjon er imidlertid 
poli tisk og etisk kontroversielt i Norge. Fagforeningene er generelt skeptiske til slike tiltak, 
mens amerikanske selskaper har generelt stor tro på tiltak av typen “behaviour based safety”  
(BBS) 31. Generelle holdningskampanjer har sjelden påvisbare effekter på sikkerheten med 
mindre de brukes som en integrert del av et større og bredere sikkerhetsprogram. Direkte 
toveies kommunikasjon, samtale ansikt til ansikt, er det som har størst effekt dersom du skal 
påvirke noen og overbevise vedkommende om å endre holdninger og atferd.
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Figur 14 Personrettede tiltak for sikker atferd
 
Figur 14 viser gangen i en god strategi for individrettede sikkerhetstiltak. Man må først starte 
med å vurdere om forutsetningene for sikker atferd er til stede. Hvis ikke, må man skape 
disse forutsetningene på arbeidsplassen før man setter i gang med tiltak rettet mot individet. 
Det første tiltaket som bør vurderes er opplæring og trening, dvs. sørge for at de ansatte kan 
jobben sin. Først deretter kan man vurdere behovet for tiltak direkte mot holdninger og atferd. 
Sikker jobbanalyser (JSA) er et viktig hjelpemiddel for å oppnå riktig og sikker arbeidsutfør
else, for alle nivå i figuren over.

For sikkerhetskritiske arbeidsfunksjoner har man et mulig tiltak til, nemlig utvelgelse av 
perso nell. Det kan skje gjennom opplæring og testing, gjerne i form av at det kreves et serti-
fikat for å få tillatelse til å utføre bestemte typer arbeid som å kjøre bil, truck, være kranfører, 
jobbe med sveising, osv. 

Budskapet er ikke at atferd ikke kan endres, men at virkemidlene for sikker atferd er langt 
flere enn det de fleste benytter seg av. Særlig hvis de benyttes i kombinasjon blir effekten 
forsterket:
 •  Fysiske tiltak som reduserer farene, energimengder og sikkerhetsbarrierer. Dette signali-

serer også at ledelsen bryr seg om de ansattes sikkerhet.
 •  Tilrettelegge ved å ordne de praktiske forutsetningene for sikker atferd, for eksempel et 

godt arbeidsmiljø og tilrettelegging av arbeidet (fysisk utforming og organisatoriske tiltak)
 •  True – bruk av regler/prosedyrer og straff/sanksjoner eller belønning, gjøre sikker atferd 

attraktiv, men ikke nødvendigvis i form av konkurranser og lignende
 • Tvinge  gjennom design og fysiske barrierer som hindrer farlig atferd
 • Overtale, og helst overbevise  god risikokommunikasjon
 • Trene for mestring  krisehåndtering og risikobevissthet

Å evaluere sikkerhetstiltak byr på mange fallgruver32. Det er mange samtidige påvirkende 
faktorer slik det er umulig å konstruere et ideelt eksperiment som eksakt måler  årsakene til 
endringer i sikkerhetsnivå fra før tiltaket (intervensjonen) til etter at tiltaket er gjennomført. 
Noen tiltak kan virke umiddelbart, men ha en kortsiktig effekt; mens andre tiltak må virke over 
lang tid før effektene viser seg. I noen tilfeller er det ikke så viktig hvilket tiltak som velges, 
men at noe gjøres som gir oppmerksomhet rundt sikkerhetsarbeidet og arbeidernes arbeids-
situasjon, dvs. søke en slags ”Hawthorne»effekt eller “placebo»effekt på sikkerhetsnivået. 
Oppmerksomhet rundt sikkerhetsforhold har i seg selv en effekt på sikkerhetsnivået. 
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9   Unngå de mest vanlige myter og feilslutninger i  
sikkerhetsarbeidet.

En myte er en idé, tro eller forestilling som deles av mange, men som ikke er sann i betydnin-
gen vitenskapelig bevist. Myter kan representere en anekdotisk sannhet, ha en viss gyldighet 
i visse kontekster og sammenhenger, men blir farlige når de opphøyes til allmenngyldige 
sannheter.  Sikkerhetsforskningen har en viktig rolle mht. å bryte ned myter i det praktiske 
sikkerhetsarbeid i industrien ved å stille kritiske spørsmål, problematisere, være ubehagelig, 
stimulere undring og søken. Dessuten skal sikkerhetsforskningen søke forståelse og innsikt, 
unngå å gi ”riktige svar” til feil spørsmål, bidra til å finne de gode spørsmål og kritisk drøfte 
etablert tenkning og praksis. Nedenfor belyses noen utvalgte myter om sikkerhet.

9.1 Troen på ”isfjellteorien” og H-verdier
Siden Heinrich presenterte sitt triangel og dominoteorien om ulykkesårsaker i 1931 har det 
vært en utbredt oppfatning at årsakene til små og store ulykker er like eller likeartet.

Heinrichs og Birds trekanter er gjennomsnittstall fra deres bøker. Heinrich bygde pyramiden 
på hendelser knyttet til veldefinerte arbeidsoppgaver, mens Bird sammenstilte forsikrings data 
fra arbeidsplasser, se figur 15 nedenfor. Legg merke til at ingen snakker om storulykker med 
mange drepte samtidig, eller andre omfattende tap. Dersom man ser på original tekstene 
er det aldri noen påstand om at årsakene til de ulike skadekategoriene er de samme. Men 
misforståelsen og mytene om årsakssammenhengene mellom små og store ulykker og de 
magiske forholdstallene har satt seg hos både forskere, konsulenter og praktikere, f.eks. 
1:29:300 eller 1:100:500 mellom alvorlige skader, mindre skader og nestenulykker. I siste
utgaven av Heinrichs bok33 advares det mot slike misforståelser. Det betyr at årsaker til 
hyppighet av skader ikke er de samme som årsakene til alvorlighet av skader. Statistikk viser 
at man har hatt begrenset suksess med å redusere konsekvensene ved å rette innsatsen 
mot å få ned skadefrekvensen. Nyere studier viser at dødsulykker og Hverdier faktisk viser 
motsatte trender over tid, og også har ulike korrelasjoner med makroøkonomiske variabler. 
Forholdet mellom FARverdier (dødsulykker) og Hverdier (fraværsskader) i oljeindustrien i 
Norge støtter disse resultatene.

Figur 15

Figur 15 Isfjellteorien
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For å summere opp:
 •  Høye Hverdier er en indikator/et symptom på at det står dårlig til med sikkerhetsarbeidet 

generelt i en virksomhet.
 • Lave Hverdier er ingen garanti mot storulykkesrisiko
 •  Skal vi forebygge storulykker må vi søke etter signaler på avvik og korrigere de som er 

spesifikke i forhold til hendelseskjeder som kan resultere i store skader (stort skade
potensial).

Utsagn som ”ulykkesrisikoen har aldri vært så lav” med henvisning til trender i Hverdier kan 
gi en sovepute, en falsk trygghet som tar oppmerksomheten vekk fra potensialet for stor
ulykker.

9.2 Sikkerhet lønner seg?
”Sikkerhet lønner seg” og ”Safety First” er utsagn man hører fra industriledere i festtaler og 
foredrag – men er det så enkelt? Det er en kjensgjerning at sikkerhet koster  men det gjør 
også ulykker. ”Lønnsomhet” er en økonomisk konstruksjon basert på modeller og nyttefunk-
sjoner. Risiko er forventningsverdien av et tap. Men hva er verdien av et tapt menneskeliv? 
Man kan legge til grunn mennesket som produksjonsfaktor, så som forventet fremtidig inn-
tekt og konsum. Men da ville en ung student være mye mer verd enn en gammel professor. 
Kanskje det gir mening? Det er mange måter å modellere på for å få satt kroneverdi på tap 
av liv og helse og andre verdier. Det er modellvalget som bestemmer svaret. Økonomiske 
modeller brukes for optimalisering av kostander til forebyggende innsats (kost-nytte-analyse) 
og investeringsanalyse for å sammenlikne effekter av alternative forebyggende tiltak. I stedet 
for skadereduserende tiltak vil forsikringsordninger kunne finansiere tap. 

Økonomenes modeller for lønnsomhet kan føre til at sikkerhetsmarginer og robusthet ofres. 
Det er en av grunnene til at sikkerheten ikke overlates til nytteteori og markedsmekanismer 
alene, men er undergitt et strengt reguleringsregim34 fra myndighetene. En risiko defineres 
som uakseptabel ut fra en rekke ikke-økonomiske etiske standarder bygget på rettferdighet, 
likhet, plikt, alvorlighet av konsekvenser35. Regelverket definerer også en del tolerable farlige 
forhold der økonomiske modeller kan komme til anvendelse. Det er det såkalte ALARP 
området (As Low As Reasonably Practical) der økonomiske argumenter kan påvirke grad og 
innretning på forebyggingsarbeidet. 

Sikkerhetsbeslutninger individuelt og i organisasjoner foregår som en avveining og balanse-
gang mot andre verdier og nytte. Hollnagel36 diskuterer dette ut fra det såkalte “ETTO prinsip-
pet” (EfficiencyThoroughness TradeOff) der han argumenterer ut fra samfunnsviten skapelig 
beslutningsteori der det søkes etter tilfredsstillende løsninger i stedet for ideelle “beste” 
løsninger.

Ut fra studier av sikker atferd i vegtrafikken kom Wilde37 med liknende tanker da han skulle 
forklare hvorfor åpenbare gode sikkerhetstiltak som piggdekk og ABSbremser ikke hadde 
den ønskede effekt på trafikksikkerheten. Uten at man får endret på det aksepterte risikonivå 
vil slike sikkerhetstiltak bli tatt i andre “goder” som økt fart, mindre marginer til forankjørende, 
osv.  Det aksepterte risikonivå beskrives metaforisk som termostaten i en lukket styrings-
sløyfe. Man bør følgelig prioritere tiltak som øker nytten av sikker atferd og øker kostnadene 
og ulempene forbundet med farlig atferd. Dette er anbefalinger som er overførbare til fore-
byggende sikkerhet i industrien.  
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9.3 Troen på menneskelig svikt og holdninger
Man hører stadig utsagn som at “90 % av alle ulykker skyldes den menneskelige faktor». Det 
er på mange måter et meningsløst utsagn. Menneskelige handlinger utløser ulykker,  men 
forhindrer også at ulykker skjer. Mennesket er feilbarlig, og det bør være et designkriterium 
for sikkerhetskritiske systemer. Enkeltfeil av menneske eller utstyr skal ikke kunne føre til en 
ulykke! Man må sørge for barrierer og redundans slik at om noe(n) feiler, så blir det korri-
gert av andre. Når ulykker forstås som menneskelig svikt, koples dette gjerne til en tro på at 
de rette holdninger – og etter hvert en tro på at sikkerhetskultur gir svaret på hvordan man 
oppnår sikker atferd og et høyt sikkerhetsnivå. Det kan være fornuftig å arbeide med sikker-
hetskultur, men da innenfor et helhetlig MTOperspektiv og ikke i et ”menneskelig feil”pers
pektiv. 

”Menneskelig feil” perspektivet er en tradisjonell forestilling hos teknologer som ser på 
mennesket som en ”maskin”, men som overser hvordan variabilitet i prestasjoner gir tilpas-
ninger som passer til den aktuelle arbeidssituasjon. Dette har også gitt en forestilling om at 
holdningsskapende arbeid fører til sikker atferd. Det har vist seg å ha begrenset og stort sett 
meget kortsiktig suksess. Ofte er årsaksvirkningsforholdet motsatt, dvs. at det er atferden 
som skaper holdningene. En tradisjonell løsning har vært å fjerne mennesket ved hjelp av 
automatisering. Det gir færre feil, samtidig som de feil som oppstår blir mer uoversiktlige og 
vanskelige å korrigere. Resultatet kan bli økt sårbarhet, særlig hvis redundans i systemene 
også fjernes for å spare penger. Ved å minimalisere sannsynligheten for at feil oppstår, til-
strebes pålitelighet og effektivitet.

Et alternativt strategivalg er å søke robusthet gjennom strategier som maksimerer mulig
hetene for å korrigere feil før de gir negative konsekvenser, dvs. designe systemer for å tåle 
feil gjennom fleksibilitet, robusthet og redundans. Samtidig kan slike løsninger gi mindre 
kostnads effektivitet på kort sikt, og velges derfor bort ut fra økonomiske prioriteringer.

9.4 Sikkerhetskultur
I de senere år har sikkerhetskultur erstattet holdninger som honnørord i det forebyggende 
sikkerhetsarbeid i industrien. Kultur brukes da dels synonymt med kartlegging av holdnings-
mønstre i bedriften. Det kalles gjerne sikkerhetsklima og kartlegges ved hjelp av spørre-
skjemaer. Sikkerhetskultur blir også benyttet som en restkategori for forhold rundt sikker-
hetsarbeidet man ikke forstår eller vet hvordan man skal håndtere. Sikkerhetskultur som 
opprinnelig antropologisk begrep er beskrivende, relativistisk og gir ikke retningslinjer for 
handling. Slik vitenskapelig fundert forståelse av sikkerhetskultur har liten appell til  
utål modige, målrettede ingeniører, økonomer og bedriftsledere.

Alle har en sikkerhetskultur, men hva er god og dårlig kultur? Sikkerhetskulturen er en del 
av organisasjonskulturen, og har vært viktig som en bred forklaringsfaktor i granskninger 
av storulykker fra Tsjernobylulykken til Deepwater Horizonulykken i 2010. Det har vært 
en omfattende forskningsaktivitet rundt begrepet, men det er i liten grad enighet om hva 
sikkerhetskultur er og hvordan man kan anvende begrepet i forbedringsarbeid. De fleste er 
enige om at organisasjonskultur,  og sikkerhetskultur, er det sett av felles verdier, normer og 
virkelighets oppfatninger som utvikler seg i en organisasjon når medlemmene samhandler 
med hverandre og med omgivelsene38. Det er vanskelig for ledelsen å påvirke kulturen, og 
slike forsøk på “manipulering” blir ofte møtt med motstand fra de ansatte39. En ekstra utfor-
dring er at det kan utvikles subkulturer innenfor organisasjonen. Ledelsen og ulike yrkes
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profesjoner kan ha ulike grunnleggende antakelser og forståelse for sikkerhetsarbeidet. I 
arbeidsorganisasjoner vil det også foregå et maktspill med tilhørende konflikter som på godt 
og vondt vil influere sikkerhetsarbeid. Dette blir lett oversett i et perspektiv der sikkerhets
kultur på et vis forutsetter harmoni mht. normer og verdier. 

9.5 Etterlevelse av krav og tilpasning
Sikkerhetsledelse har tradisjonelt vært ekstremt fokusert på behovet for å regulere og kon-
trollere mer ved struktur, overvåkning og styring; prosedyrer og regler; forventinger om etter-
levelse; og disiplin, skyld og straff. Spesielt har industrien vært svært opptatt av etterlevelse 
av regler og prosedyrer. ”Et system er sikkert dersom folk etterlever prosedyrene” sier man, 
men prosedyrer er ofte underspesifiserte både i omfang og dybde. Det finnes ikke regler for 
alle situasjoner man kommer opp i Etterlevelse av regler må derfor balanseres mot evne til 
tilpasning og mestring av uvante situasjoner. I gitte situasjoner vil regelbrudd faktisk være 
nødvendig for sikkerhet.

Andrew Hale satte i sitt foredrag “Compliance versus resilience” på Sikkerhetsdagene 2011 
fokus på dette forholdet med å vise to paradigmer opp mot hverandre:

 •  Paradigme 1”Ovenfra og ned”:  Regler som fundament. Regeletterlevelse er en forut
setning for sikkerhet

 •  Paradigme 2”Nedenfra og opp”: Lokale, situasjonsbestemte atferdsmønstre tilpasset de 
aktuelle arbeidsprosesser og risikoforhold. Brudd på etterlevelse av regler er en forut
setning for sikkerhet

De to paradigmene må balanseres for et effektivt sikkerhetsarbeid. Virkeligheten kan ikke 
tilpasses reglene, men vi kan endre reglene og hvordan de utvikles og tilpasses det virkelige 
liv. Dette bør skje ved en oversiktlighet og tydelighet av regler og regelstyring (paradigme 1) 
og deltakelse av brukere av regler i utviklingen av dem (regeltilpasning – paradigme 2).

Det har ikke vært mye fokus på paradigme 2 innen sikkerhetsforskning og –praksis. De 
senere årene har det imidlertid kommet en ny type tilnærming til sikkerhetsledelse: Resilence 
Engineering40. Det er ikke noen god norsk oversettelse av ”resilience”, men det er relatert til 
begreper som motstandsdyktighet, fleksibilitet og tilpasningsevne. Begrepet kan defineres 
som er systems evne til å tilpasse sin evne å fungere på en slik måte at det kan opprettholde 
sin funksjon under både forventede og uforventede forhold. Resilience Engineering handler 
om metoder og tilnærminger for å legge til rette for slike egenskaper ved systemer.
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10 Hva kjennetegner godt sikkerhetsarbeid?
Sikkerhet blir tradisjonelt definert gjennom sin motsetning, dvs. mangel på sikkerhet. En 
virksom het blir sett på som sikker dersom ingenting har gått galt og den kan vise til få eller 
ingen ulykker. Fokuset blir da å fjerne årsaker til ulykker og å redusere konsekvensene av 
uønskede hendelser. Hensikten med de modeller, metoder og verktøy som er presentert  
foran, er i hovedsak å avdekke ting som ikke fungerer sikkert og som bør endres på. Sam-
tidig er det slik at de aller fleste arbeidsoperasjoner går bra. Derfor vil det være en supple-
rende innfallsvinkel være å sikre at arbeidsoperasjoner går bra og lære av hvorfor det bra41. 
Det går stort sett bra fordi man tilpasser seg gjøremålene, og at organisasjonen er tilrettelagt 
for at de daglige aktiviteter går som forutsatt.  I et slikt perspektiv er ikke sikkerhet noe man 
har, men dreier seg om hva man gjør. Men dessverre er slik at det er enklere og mer synlig 
å regi strere og analysere ulykker - det som går galt - enn det er å frambringe kunnskap og 
lære av alt som går bra.

Å registrere komponentene i god sikkerhetskultur kan imidlertid gi proaktive indikatorer i 
sikkerhets arbeidet. Den mest anerkjente beskrivelsen av aspekter ved en god sikkerhets
kultur er som følger42:

 •  En rapporterende kultur: at man har et velfungerende rapporteringssystem for uønskede 
hendelser der viktige forhold ikke blir forsøkt skjult eller underslått. De ansatte må ha tillit 
til at informasjonen blir bruk i et konstruktivt skadeforebyggende arbeid.

 •  En rettferdig kultur: selv om enkeltpersoner gjorde feilen, er ulykker i mange tilfeller 
system skapt og bør ikke lastes den som gjorde feilen. Eksempelvis bør man ved brudd 
på gjeldende prosedyrer spørre om de er forståelige, tilgjengelige og mulige å jobbe  
etter. Også forhold som opplæring, trening og utvelgelse av personell bør vurderes før 
den enkelte klandres. 

 •  En fleksibel kultur har røtter i forskningen rundt “High Reliability Organisations” og i  
“Resilience Engineering»perspektivet som er nevnt i avsnittet ovenfor. Det krever 1) 
evne til å reagere på det som skjer, 2) evne til å holde øye med det som skjer og som 
kan forstyrre aktiviteten (overvåke), 3) evne til å lære av det som har skjedd, både når 
det går godt og når det går galt, 4) evne til å fornemme hva man kan forvente vil skje,  
dvs. evne til å foregripe det som er i ferd med å skje.

En lærende kultur blir ofte sett på som en egen komponent, og kan også anses som et resul-
tat av de tre som er listet opp. 

Det beste og mest kostnadseffektive sikkerhetsarbeidet er faktisk usynlig: Sikkerhetshensyn 
er innebygd i maskiner og arbeidsprosesser, i alle oppgaver og funksjoner som er nød ven d-
ige for bedriftens eksistens og verdiskapning. Det gjelder hele livsløpet for virksomheten  fra 
tegnebrett til avvikling,  dvs. sikkerhetshensyn integrert i alle gjøremål: strategiutvikling, valg 
av teknologi, organisatoriske løsninger, utvelgelse og opplæring (personalpolitikk), tilrette-
legging av arbeid, innkjøpspolicy, lagerhold, vedlikeholdsrutiner, osv. Selvfølgelig må dette 
suppleres med sikkerhetsspesifikke støttefunksjoner og ekspertise som bl.a. kontrol lerer at 
sikkerheten ivaretas i alle funksjoner og gjøremål.

Forskning viser at kvaliteten av og suksessen til generelle ledelsesfunksjoner har større  
effekt på sikkerhetsnivået enn de sikkerhetsspesifikke tiltak og virkemidler43. Nøkke lordene 



37

for godt sikkerhetsarbeid er ydmykhet og undring. Troen på egen fortreffelighet i sikker-
hetsarbeidet  hovmod (en av de 7 dødssynder) har resultert i mange industrielle sto r
ulykker44. I sikkerhetsarbeid kan hovmod være ”dødelig”. 

Sikkerhetsdagene ved NTNU, som i 2013 arrangeres for 29. gang, har følgende kloke motto: 
”Sikkerhet må skapes og gjenskapes hver dag. Det finnes ingen endelige løsninger.  
Dessverre.”
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