
Margir þættir hafa áhrif á öryggi við vinnuna 
 
Á dönsku heimasíðunni  sem er heimasíða fræðastofnunarinnar Videncenter for Arbejdsmiljø (hluti af 
NFA) birtist áhugaverð greinarkynning 2 febrúar 2016 sem fjallar hún um vinnuslys og hina 
margþættu orsakaþætti sem þar liggja venjulega að baki. Mikilvægi forvarna gegn vinnuslysum verður 
aldrei of oft tekið á dagskrá, því ákváðum við að þýða greinina lauslega og endursegja. Árni 
Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf. 2016 
 

Vinnuslys geta haft margþættar undirliggjandi orsakir og oft eru þær vandséðar. 
Hér getur kerfislæg aðferðanálgun reynst gagnleg til að kortleggja allar orsakirnar. 
 

Starfsmaður á skyndibitastað flýtir sér um of fyrir horn á staðnum, rennur til og brýtur 
höndina í fallinu.  
  

Hversdagslegt slys sem við fyrstu sýn virðist mega rekja til þess að starfsmaðurinn var 
að flýta sér. En það er ekki eina algilda orsökin fyrir slysinu. 
 

Það sýnir sig nefnilega að gólfið var fitugt vegna þess að veitingastaðurinn notar 
gólfþvottavél með ensím sápuefni. Ensím sápu á að leysa upp í köldu vatni en hún virkar 
alls ekki í mjög heitu vatni eins og menn myndu venjulega nota til að skúra fitug gólf.  
  

Þetta vissi afleysingastarfsmaðurinn í ræstingunum ekki. Hann hafði ekki fengið neina 
verkkennslu auk þess sem hann vann á tímasetningum þegar enga aðra starfsmenn var 
hægt að spyrja. 
 

Allt í einu verða skýringarnar með allt öðrum hætti     
  
Hafa þarf allar aðstæður með til að skilja vinnuslys 
  
Hugsunin að baki svokallaðri kerfislægri aðferðanálgun til að skilja og læra af 
vinnuslysum er að allir þættir sem skiptu máli varðandi slys séu teknir með svo menn 
öðlist betri skilning á hvernig hin einstöku slys gátu gerst og hvernig megi koma í veg 
fyrir sambærileg atvik í framtíðinni. 
  
Aðferðin hjápar til við að varpa ljósi á margþættar orsakir fyrir að slysin gerast og gefur 
þekkingu á hvaða aðstæðum menn ættu að breyta til að hindra samsvarandi atvik í 
framtíðinni. 
  
Á skyndibitastaðnum í dæminu okkar gæti það t.d. verið að tryggja að það séu skýrar 
upplýsingar á gólfþvottavélinni, að starfsfólkið fái vandaða verkkennslu eða að það sé 
ekki aðgengi að heitu vatni nálægt átöppunarstað ensím-gólfþvottavélarinnar. 
  
Ytri þættir sem orsök vinnuslysa 
  
Það hafa verið þróuð fjöldamörg líkön til að gefa betur heildstæða mynd af því hvaða 
orsakir kunni að vera að baki slysatilviki. Mörg líkananna leitast við að setja slysin inn í 
félags-tæknilegt samhengi þar sem menn styðjast einnig við aðstæður í fyrirtækjunum 
og í samfélaginu utan hinnar beinu slysaaðstæðna. 
  
Nancy Leveson frá Massachusetts Institute of Technology þróaði svona líkan. Líkanið 
byggir á breiðari nálgun til að skilja vinnuslys, sem horfir ekki einungis til hins einstaka 
einstaklings, heldur á alla þá þætti sem máli skipta varðandi slysaatvik. 
  
  



  
  
Hinir einstöku starfsmenn: Á einstaklingsstiginu fara menn gegnum verkefni hinna 
einstöku starfsmanna, verkfæri, hvernig vinnan er skipulögð og hina efnislegu/hlutlægu 
innréttingu vinnustaðarins.     
  
Vinnustaðurinn: Á vinnustaðarstiginu fara menn gegnum stjórnskipulag, hæfni, akkorð, 
öryggismenningu og öryggisanda ásamt samvinnunni milli stjórnenda og starfsmanna. 
  
Samfélagsstigið: Á samfélagsstiginu vilja menn m.a. skoða efnahagssveiflur, löggjöfina 
og hefðir og staðla innan atvinnugreina. 
  
  
Heimildir:   
  
Nancy Leveson: A New Accident Model for Engineering Safer Systems 
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Dönsku greinarskrifin eru aðgengileg á:  
www.arbejdsmiljoviden.dk/Emner/Arbejdsulykker/Arbejdsulykker/Viden-om-ulykker/Mange-faktorer-paavirker-sikkerheden 
  

 


